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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ֶאת  ָמחֹות  שְׂ שַֹבע  בְּ ַנְפׁשוֹ  יַע  בִּ ְלַהשְׂ זַֹהר  יֹום  ָכל  בְּ א. ִלְלמֹד 
ֶניָך פָּ

יַע  בִּ ְלַהשְׂ ְוזַֹהר  ָניֹות  ּוִמשְׁ ָמָרא  גְּ יֹום  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ּמּוד  ַהלִּ ֵסֶדר 
ִביל ַהּתֹוָרה א' ל"ב) (ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך שְׁ ֶניָך.  ָמחֹות ֶאת פָּ שַֹבע שְׂ ַנְפׁשוֹ בְּ

יַמְטִריָּא ָהֵאין סֹוף  ַבת זַֹהר גִּ ָניו ַמְזִהיִרים - תֵּ ב. ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר פָּ
רּוְך הּוא בָּ

ֵסֶפר  ִנְקָרא  ה  ָלמָּ ַעם  ַהטַּ ְוֶזהּו  ַמְזִהיִרים,  ָניו  פָּ ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ֵריׁש  בְּ א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָאִבי  ַוֲאדֹוִני  ְוכּו'  ַהּזַֹהר 
ִאין  ין ִעלָּ ָקְראּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶרֶמז ְלִמלִּ ַתב, דְּ ית כָּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ פָּ

רּוְך הּוא. יַמְטִריָּא ָהֵאין סֹוף בָּ ַבת זַֹהר גִּ י תֵּ כִּ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) (ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ

י  ֵתַבת חֹק ָראשֵׁ ה דְּ ִני ַאתָּ ָרה ֶאל חֹק ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי בְּ ג. ֲאַספְּ
ן  ה בֵּ ַנֲעשֶׂ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ַהּלֹוֵמד  לֹוַמר  כְּ ָלה  ַק'בָּ ָח'ְכַמת  בֹות  תֵּ

רּוְך הּוא דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ן  בֵּ ה  ַנֲעשֶׂ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  שֶׁ ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ֵסֶפר  א בְּ ֵרׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ הּוא. ּוָבֶזה פֵּ
ִזְכרֹונוֹ  א"ן  י  ַרבִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ה"ה  ם  שֵׁ בְּ ים  ִהלִּ ַהתְּ ַעל  ָאֵמן 
ָאַמר  ֲהָוָיה  חֹק  ֶאל  ָרה  ֲאַספְּ תּוב  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ זֶּה  שֶׁ ִלְבָרָכה 
לֹוַמר  כְּ ָלה  ַק'בָּ ָח'ְכַמת  בֹות  י תֵּ ֵתַבת חֹק ָראשֵׁ ה דְּ ַאתָּ ִני  בְּ ֵאַלי 
ְוֶזה  רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ ן  ה בֵּ ַנֲעשֶׂ ֲאַזי  ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ַהּלֹוֵמד 
ָבָריו. ּוְבַהְרצֹוִתי  אן דְּ ה ַעד כָּ ִני ַאתָּ ָאַמר ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי בְּ שֶׁ
מֹוֵרינּו  הדו"ט  החו"ׁש  הּוא  ֲהלֹא  גָּדֹול,  שֶׁ ִמי  ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ
סּוק  ְלָכְך ָאַמר ַהפָּ ַכי ָסָמאָג'א ְנר"ּו הֹוִסיף ַעל ֶזה דִּ ָהַרב ָמְרדְּ
בָֹאר ְלֵעיל ֲאִפּלּו  מְּ מוֹ שֶׁ ָעְלָמא כְּ ֲאִפּלּו ִסּפּור בְּ ָרה דַּ ְלׁשוֹן ֲאַספְּ בִּ
רּוְך הּוא, ְוהּוא ָנכוֹן  דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ ה בֵּ ֵאינוֹ ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי ַנֲעשֶׂ שֶׁ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) (ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ ֵרׁש.  פֵּ שֶׁ

ה ֻאלָּ ד. ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ְמָקֵרב ַהגְּ

ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ָהַרב  ַתב  כָּ ְוָכְך  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ַהּזַֹהר  ם  ִמשֵּׁ ִסְפרוֹ  ַמת  ַהְקדָּ בְּ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ 
ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  שֶׁ ִמי  ַעל  ָהַרב  ה  ַהְרבֵּ ְוֶהֱחִריד  ּקּוִנים  ְוַהתִּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִיְלמֹד  לֹא  ִאם  דֹוָלה  גְּ ָעְנׁשוֹ  ה  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ְותֹוָרה 

ָלה. ְוָחְכַמת ַקבָּ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) (ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ

ָרָאה  ּלֹא  ִמי שֶׁ ִתי -  יַמת פֶּ ַמְחכִּ ָלה  בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ִלּמּוד  ה. סֹוד 
נָּה  ִממֶּ ַהּפֹוֵרׁש  ל  כָּ  - ִמיָָּמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא  זוֹ  ַהָחְכָמה  אֹור 

ים ים ָהרּוָחִניִּ ְצִחיִּ ים ַהנִּ ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחיִּ

ַמה  ְלָבֶבָך)  ֶאל  בָֹת  ַוֲהשֵׁ ַהּיֹום  (ְוָיַדְעתָּ  סּוק  ַהפָּ רּוׁש  פֵּ עֹוד 
ִויִדיַעת  ַרְך  ִיְתבָּ ַאְחדּותוֹ  ִעְנַין  בְּ ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  דַּ ָאַמר  שֶּׁ
ֵבהּו  גְּ סּוק ֲאשַׂ ָאַמר ַהפָּ מוֹ שֶׁ ע כְּ מֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילּות ָאַמר דַּ שְׁ
יַמת  ַמְחכִּ ר  ֲאשֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִלּמּוד  סֹוד  הּוא  ִמי  שְׁ ָיַדע  י  כִּ
י  ּלֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זוֹ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו כִּ ִתי ּוִמי שֶׁ פֶּ
ְוִעְנְיֵני  גָָּחתוֹ  ַהשְׁ ְוסֹוד  רּוְך הּוא  בָּ ַאְחדּותוֹ  יל סֹוד  כִּ ְוַישְׂ ָיִבין  ָאז 
ילֹוסֹוִפים,  ַהפִּ ֵמַחְכֵמי  ַהנֱֶּעָלִמים  ּתֹוָרה  בַּ ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ָאִרים  ַהתְּ

ה. ל ֵאלֶּ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה כָּ ַאשְׁ

ַהּפֹוֵרׁש  ְוָכל  ַהָחְכָמה  ִמּזוֹ  ים  ּפֹוְרשִׁ ָאָדם  ֵני  בְּ ה  ַהְרבֵּ י  כִּ ְוַיַען 
יק  ַאְעתִּ ן  כֵּ ַעל  ים,  ָהרּוָחִניִּ ים  ְצִחיִּ ַהנִּ ים  ֵמַהַחיִּ ּפֹוֵרׁש  נָּה  ִממֶּ
ַעל  ָאְמרּו ַעל ִעְנַין ָהַרב ַהבַּ ְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ַמה שֶּׁ דִּ
"ָראּוי  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ָתב  כְּ ֲעֶרֶכת  ְלַהמַּ ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ְיהּוָדה  ִמְנַחת 
ָהִאיׁש  ִמי  נֱֶּאַמר  שֶׁ ּטֹוב  בַּ ִלְראֹות  ֵדי  כְּ ים  ַחיִּ בַּ ָהָאָדם  יְַּחּפֹץ  שֶׁ
ֶאְמָצעּות  י ִאם בְּ ג כִּ ים ִלְראֹות טֹוב ְוַהּטֹוב ַהזֶּה לֹא ֻישַּׂ ֶהָחֵפץ ַחיִּ

ֲעזֹבּו". י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל תַּ י ֶלַקח טֹוב ָנַתתִּ נֱֶּאַמר: "כִּ ַהּתֹוָרה שֶׁ

ֲעזֹבּו  חּו ַהּטֹוב ִאם ּתֹוָרִתי ַאל תַּ קְּ ְוָתַפס ְלׁשוֹן 'ֶלַקח' לֹוַמר תִּ
ֵאיָנם  יו  ּוַמֲעשָׂ ְרצּוָיה  וָָּנתוֹ  כַּ י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ת  ֵמַהכַּ הּוא  שֶׁ ּוִמי  ְוכּו' 
ַהּטֹוב  ם  ְוַהשֵּׁ נָּה  ִממֶּ ל  ְלִהְתַרשֵּׁ ָראּוי  ֶזה  ֵני  ִמפְּ לֹא  י  כִּ ְרצּוִיים 
ִגיָאה ַהִהיא  ה ַאֲהָבה ְוַהשְּׁ ַכסֶּ ִעים תְּ שָׁ ל פְּ י ַעל כָּ ֲעדוֹ כִּ ר בַּ ְיַכפֵּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר (ֵחֶלק ג' פה:) ֶזה  ם ּבֹא ּוְרֵאה בְּ ֲעֵרָבה ִלְפֵני ַהשֵּׁ
ח  כַּ ְוָלא ַאשְׁ אֹוַרְייָתא,  ְלִמְלֵעי בְּ יה  ִתיאּוְבתֵּ "ַהאי ַמאן דְּ ְלׁשֹונוֹ: 
ּה, ּוְמגְַּמגֵּם  אֹוַרְייָתא, ָלֵעי בָּ ְרִחימּוָתא דְּ יֹוִליף ֵליּה, ְוהּוא בִּ ַמאן דְּ
ִריְך  א בְּ ָקא, ְוקּוְדשָׁ ה ַסלְּ ה ּוִמלָּ ל ִמלָּ ָלא ָיַדע. כָּ ִגְמגּוָמא דְּ ּה, בְּ בָּ
ַההּוא  דְּ ָסֲחָרֵניּה  ָלּה  ְוָנַטע  ָלּה,  יל  ְוַקבִּ ה,  ִמלָּ ַהִהיא  בְּ י  ַחדֵּ הּוא 
ַעְרֵבי  ְוִאְקרּון  ַרְבְרִבין,  ִאיָלִנין  ין  ִמלִּ ין  ֵמִאלֵּ ְוִאְתָעִבידּו  ַנֲחָלא, 
גֶּה ָתִמיד" ַעד  שְׁ ַאֲהָבָתּה תִּ ֵלי ה) בְּ ַנַחל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ִמשְׁ

אן ְלׁשֹונוֹ. כָּ
ָל"ה ַמֲאָמר ִראׁשוֹן) (שְׁ

ִהיא ְיכֹוָלה  ִפי ַמה שֶּׁ ס כְּ ַפְרדֵּ ל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעסֹק בְּ ו. כָּ
ל ְולֹא  ה ְוִנְתַעצֵּ יג ְוֵליַדע ַהְרבֵּ יָּכֹול ְלַהשִּׂ יג ְוֵליַדע - ְוָכל ִמי שֶׁ ְלַהשִּׂ
ל  יג ְוֵיַדע כָּ יַּשִּׂ ִגְלּגּול ַעד שֶׁ א ְמַעט, ָצִריְך ָלבֹוא בְּ יג ְוָיַדע ֶאלָּ ִהשִּׂ

יג ָמתוֹ ְלַהשִּׂ ר ְלִנשְׁ ֶאְפשָׁ ַמה שֶּׁ

ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעסֹק  ל  כָּ ְועֹוד ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת שֶׁ
יָּכֹול  ִמי שֶׁ ְוָכל  ְוֵליַדע  יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוָלה  ִהיא  ִפי ַמה שֶּׁ כְּ ס  ַפְרדֵּ בְּ
ְמַעט  א  ֶאלָּ ְוָיַדע  יג  ִהשִּׂ ְולֹא  ל  ְוִנְתַעצֵּ ה  ַהְרבֵּ ְוֵליַדע  יג  ְלַהשִּׂ
ָמתוֹ  ר ְלִנשְׁ ֶאְפשָׁ ל ַמה שֶּׁ ְוֵיַדע כָּ יג  יַּשִּׂ ִגְלּגּול ַעד שֶׁ ָצִריְך ָלבֹוא בְּ
ְרָמִזים  בִּ ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ְוֵהן  ַהּתֹוָרה  ִמיִדיַעת  יג  ְלַהשִּׂ
ְוֵליַדע  יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוָלה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ י  כִּ ְוסֹודֹות  ּוְדָרׁשֹות 
ן  קֵּ ר ָלּה ְלִהְתתַּ ֵלמּוָתּה ְוִאי ֶאְפשָׁ ּקּון שְׁ ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֶזהּו תִּ
חֹוָבה  ר  ֲאשֶׁ ְמקֹוָרּה  בִּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ים  ַהַחיִּ ְצרֹור  בִּ ם  לֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ
א ְלָכאן  בָּ ֵרי ִמי שֶׁ י ְיִדיָעה זוֹ ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ַאשְׁ ְלתִּ ם בִּ ִמשָּׁ

ִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהזֶּה. ּלֹא ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא בְּ ֵדי שֶׁ ָידוֹ כְּ ְוַתְלמּודוֹ בְּ
ֶרק א' ִסיָמן ד') ְלמּוד ּתֹוָרה פֶּ ְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות תַּ (שֻׁ

ל עֹוד  ְצוֹות כָּ יַּת ַהמִּ ִתּקּון ֲעשִׂ בְּ ָחָכם גָּדֹול  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ְועֹוד שֶׁ
עֶֹמק  ְויֹוֵתר בְּ יֹוֵתר  יָָּתּה  ֲעשִׂ ּקּון  ֵיַדע סֹוד תִּ ּתֹוָרה  בַּ ם  ְתַחכֵּ יִּ שֶׁ
קֹוָמה  עּור  שִׁ סֹוד  ָלַדַעת  הּוא  ַהְיִדיָעה  ְכִלית  תַּ ֲהֵרי  שֶׁ ַהּסֹוד 
סּוק  פָּ ֵלי בַּ ִמְדָרׁש ִמשְׁ ָמֵעאל בְּ י ִישְׁ ל ַרבִּ ַרְיָתא שֶׁ בְּ ְדֵפרּוׁש בַּ כִּ
ם  שָׁ ְוָאַמר  ַמְתֶעה.  ּתֹוַכַחת  ְועֹוֵזב  מּוָסר  ׁשֹוֵמר  ים  ְלַחיִּ אַֹרח 
ָעַסק  ִאם  ָלָאָדם  ׁשֹוֲאִלים  ין  ַהדִּ יֹום  בְּ י  כִּ ָמֵעאל  ִישְׁ י  ַרבִּ
ְוִאם  ּכֲֹהִנים  ּתֹוַרת  ָיַדע  ְוִאם  ִסְדֵרי  א  תָּ ָיַדע שִׁ ְוִאם  ְקָרא  מִּ בַּ

ָמָרא. ָיַדע ַהגְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָידוֹ ַאגָָּדה ְוַהקָּ יֵּׁש בְּ א ְלָפָניו ִמי שֶׁ ֶזה ְלׁשֹונוֹ: בָּ
ָחִלים הֹוְלִכים  ל ַהנְּ כָּ ה לֹא ָלַמְדתָּ שֶׁ ָמָרא ָלמָּ ִני גְּ בְּ אֹוֵמר לוֹ 
ָידוֹ  יֵּׁש בְּ א ִמי שֶׁ ָמָרא בָּ ֶאל ַהיָּם ְוַהיָּם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ְוִאי ֶזה ַהגְּ
ְקתָּ  ְוִנְתַעסַּ הֹוִאיל  ִני  בְּ לוֹ  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְוַהקָּ ָמָרא  גְּ
עֹוָלִמי  בְּ ֲהָנָיה  ִלי  ֵאין  שֶׁ ַגֲאָוִתי  בְּ ָצִפיָת  ָבה  ְרכָּ מֶּ בַּ ָצִפיָת  ָמָרא  גְּ בַּ
ּתֹוָרה ּוְמִציִצין  ִבים ְועֹוְסִקים בַּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹושְׁ תַּ ָעה שֶׁ שָׁ א בְּ ֶאלָּ
ֵהיָאְך  בֹוִדי  כְּ א  סֵּ כִּ ַהזֶּה  ְלמּוד  ַהתַּ ֲהמוֹן  ְוהֹוִגים  ְורֹוִאים  יִטין  ּוַמבִּ
ֵהיָאְך הּוא עֹוֵמד  בֹוִדי  א כְּ סֵּ ם כִּ דֹוָלה ִמכֻּלָּ גְּ ְוכּו'  הּוא עֹוֵמד 
בֹוִדי  י לֹא ֶזה הּוא כְּ ת ְוכּו' כִּ בָּ שַׁ ֶאָחד בְּ ׁש בְּ מֵּ ְלֵאיֶזה רּוַח ְמשַׁ
בֹוִדי  כְּ ֶאת  יִרין  ַמכִּ ַני  בָּ שֶׁ ְוָיְפִיי  ֲהָדִרי  ֶזהּו  ִתי  ֻדלָּ גְּ ֶזהּו  לֹא 
יָך ֲהָוָיה.  ָחְכָמתוֹ ָמה ַרּבּו ַמֲעשֶׂ ִוד בְּ ה ַהּזֹאת ָעָליו ָאַמר דָּ דָּ מִּ בַּ
ר  מֵּ שַׁ מְּ ְלִמיד ָחָכם שֶׁ ֵרי תַּ ָמֵעאל אֹוֵמר ַאשְׁ י ִישְׁ אן ָהָיה ַרבִּ ִמכָּ
רּוְך הּוא  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ יב  ְלָהשִׁ ה  פֶּ לוֹ  ֵהא  יְּ ֵדי שֶׁ כְּ ָידוֹ  בְּ ִלּמּודוֹ 
ִאם  ֲאָבל  מּוָסר  ׁשֹוֵמר  ים  ְלַחיִּ אַֹרח  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ין  ַהדִּ ְליֹום 
ְלָכְך  ין  ַהדִּ ְליֹום  ּוְכִליָמה  ה  ּבּושָׁ יגוֹ  ַמשִּׂ יחוֹ,  ְוִהנִּ ִלּמּודוֹ  ָעַזב 
דֹוׁש  ַהקָּ שֶׁ ַמְתֶעה  ְלׁשוֹן  ַמהּו  ַמְתֶעה",  ּתֹוַכַחת  "ְועֹוֵזב  ֶנֱאַמר: 

אן ְלׁשֹונוֹ. ָפָניו. ַעד כָּ רּוְך הּוא ַמְרִחיקוֹ ִמלְּ בָּ

ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ָלַדַעת  הּוא  ָחְכָמה  בְּ ַהְיִדיָעה  ְכִלית  תַּ שֶׁ ֲהֵרי 
ּנּו  ִממֶּ ֵיׁש  ֲהֵרי  ן  כֵּ ִאם  ַמֲאָמרוֹ  בְּ ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ָבִרים  ַהדְּ ָאר  ּושְׁ
ם  ְצוֹות כֻּלָּ ל ַהמִּ כָּ ת ִיְתרוֹ שֶׁ ָפָרשַׁ י בְּ תִּ ְדֵפַרשְׁ ה כִּ ּתֹוֶעֶלת ְלַמֲעשֶׂ
א.  ַמְלכָּ גּוָפא דְּ ְתִניַנן ִמְתַאֲחָדן בְּ לּוִיים ְלַמְעָלה ֶזה ְלׁשֹונוֹ דִּ תְּ
א,  ַמְלכָּ א דְּ ֵרישָׁ הוֹן בְּ (דבר אחר במלכא קדישא עלאה) ִמנְּ
ַרְגלוֹי, ְוֵלית ַמאן  א, ּוִמְנהוֹן בְּ יֵדי ַמְלכָּ גּוָפא, ּוִמְנהוֹן בִּ ּוִמְנהוֹן בְּ
ִפי ְיִדיָעתוֹ  אן ְלׁשֹונוֹ, ֲהֵרי כְּ א ְלַבר ַעד כָּ ַמְלכָּ ָנִפיק ִמן ּגּוָפא דְּ דְּ
ִפי ַהּסֹוד) ָהֶעְליוֹן ְולֹא  ְרִמיָזָתּה (כְּ ְצָוה בִּ ָחְכָמה ָיַדע ַלֲעשֹׂות ַהמִּ בְּ

י ָהִאי ְואּוַלי. תֹוָרה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְוכּולֵּ א ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק בְּ ג ֶאלָּ ֻישַּׂ

גּוף  בְּ ֶנֱאָחִזים  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ל  כָּ ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשוֹן  ְרּגּום  [תַּ
יֵדי  בִּ ּוֵמֶהם  ֶלְך,  ַהמֶּ גּוף  בְּ ּוֵמֶהם  ֶלְך,  ַהמֶּ רֹאׁש  בְּ ֵמֶהם  ֶלְך,  ַהמֶּ
ֶלְך ַלחּוץ,  ּיֹוֵצא ִמּגּוף ַהמֶּ ַרְגָליו, ְוֵאין ֵמֶהם ִמי שֶׁ ֶלְך, ּוֵמֶהם בְּ ַהמֶּ
גּוף  ַע בְּ ּפֹושֵׁ ִמי שֶׁ עֹוֵבר ַעל ִמְצָוה ַאַחת הּוא כְּ ְך ִמי שֶׁ ּוִמשּּׁום כָּ

ֶלְך ַעְצמוֹ. ַהמֶּ
ָמה) ַהְקדָּ ית ָחְכָמה בַּ (ֵראשִׁ

ְפֵני  לִּ שֶׁ ַהּדֹורֹות  ָהיּו  ּטֹוִבים  שֶׁ ם  שָׁ ַתְבתָּ  כָּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ְוַעל 
תֹוַרת כּו' ַעד  ל ְיֵמיֶהם בְּ ּלֹא ָיְדעּו ִמזֶּה ְוָהיּו ֲעֵמִלים כָּ ְזַמנֵּנּו שֶׁ
ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַהיִָּמים  שֶׁ ּתֹאַמר  ַאל  ֶזה  ַעל  ֲאִני  קֹוֵרא  אן  כָּ
ָבִרים  ַאְלתָּ ַעל ֶזה ּוְכָבר ַהדְּ י לֹא ֵמָחְכָמה שָׁ ה כִּ טֹוִבים ֵמֵאלֶּ
ַאַחר  רּור  גֶֹדל בֵּ בְּ ל  כָּ ְוַהמֻּשְׂ ֶכל  ַהשֵּׂ ֶדֶרְך  בְּ ְועֹוְמִדים  ֶנְחָקִרים 
ַהּתֹוָרה  ָכל  בְּ ר  ָהִעקָּ שֶׁ ָנָפה  ֵרה  ֶעשְׂ לֹׁש  שְׁ בִּ ה  ּוְמֻנפֶּ רּור  בֵּ
ל  מֹוָתיו שֶׁ ֶהם ִמשְּׁ בָּ ְצוֹות ֵהם ּתֶֹכן ּוְפִניִמּיּוָתן ְוָהרּוָחִנּיּות שֶׁ ְוַהמִּ
ָפִרים ִסְפֵרי קֶֹדׁש  ֶהם ְוָכל ַהסְּ רּוְך הּוא ַהנֱֶּעָלִמים בָּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
דֹוׁש  ָל"ה ַהקָּ ַעל ַהשְּׁ ְבָהק בַּ ם ַהגָּאוֹן ַהמֻּ ּוְברֹאשָׁ ְמֵלִאים ִמזֶּה 
ְמבָֹררֹות  ְרָאיֹות  בִּ ֶהֱאִריכּו  שֶׁ "ס)  ּוַבשַּׁ בּועֹות  שָׁ ֶכת  ַמסֶּ (בְּ
ַהּלֹוֵמד  ין  עּור בֵּ יל ְלַמְעָלה ַעד ֵאין שִׁ ְלַהְגדִּ ּוֶמְרָחק ַרב  ִחּלּוק  שֶׁ
ֶאל אֹור  יט  בִּ ַהמַּ ּוֵבין  ְלַבד  ְפׁשּוֵטיֶהן  בִּ ִמְצוֹוֶתיָה  ּוְמַקיֵּם  ַהּתֹוָרה 
ל  ְוחּוץ ִמכָּ ֶהן  ַהנֱֶּעָלם בָּ רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ שֶׁ מוֹ  ּושְׁ ָהרּוָחִנּיּות 

דֹוָלה  גְּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ָאָדם  בָּ ִנּתֹוֵסף  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִהנֵּה  ָבִחים  ַהשְּׁ
ְמפָֹרׁש  ְצוֹות כַּ ָכל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהמִּ ר בְּ ִקּיּוָמם ְוזֹאת ִהיא ָהִעקָּ בְּ

ּנֹוָדע. ֵנה ּתֹוָרה כַּ ָכל ִמשְׁ בְּ

ם הּוא  רֹאׁש כֻּלָּ בְּ ִדים ַעל ְיסֹוד גָּדֹול שֶׁ ְבֵריֶהם ְמֻיסָּ ל דִּ ְוָאְמָנם כָּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ָהַרבִּ ַהתַּ
ְלִמי  ְמאֹד  ְמַגנֶּה  ְוהּוא  ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  תַּ ל  כָּ ִנְגלּו  ּלוֹ  שֶׁ א  ַהבָּ
ֵער  ְלשַׁ יּוַכל  ר  ֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה כַּ ִניִמּיּות  פְּ ִלְלמֹד  ִלּבוֹ  נֹוֵתן  ֵאינוֹ  שֶׁ
ּוְפדּות  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ר  ִעקַּ ל  כָּ ְושֶׁ ָמֵריּה  דְּ ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  בִּ ַנְפׁשוֹ  בְּ
ְמקֹומֹות  ים בִּ דֹושִׁ ְדָבָריו ַהקְּ ר ְמבָֹאר בִּ ֲאשֶׁ ֶזה כַּ לּוי בְּ נּו תָּ ַנְפשֵׁ
מג)  ּקּון  (תִּ ַהּזַֹהר  ִתּקּוֵני  בְּ ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה  ְוַעיֵּן  ר  ִמְספָּ ֵאין  ים  ַרבִּ
ַהֲעלֹוְתָך קנב)  ֵסֶפר ַהּזַֹהר (בְּ ִדְבֵרי ָקְדׁשוֹ בְּ ּוְכמוֹ ֵכן ְמבָֹאר בְּ
ים ַלֲאָלִפים  דֹושִׁ ְדָבָריו ַהקְּ ה ְמבָֹאר בִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ם ְוַכדְּ ַעיֵּן שָׁ
ים  ָקָדשִׁ קֶֹדׁש  ּוָמָרן  ּוְמָצָאם  ֲעֵליֶהם  ַעיֵּן  ר  ִמְספָּ ֵאין  ּוְרָבבֹות 
ַתב  ת ֵעֶקב) כָּ ָרשַׁ ָהַרב ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה פָּ
ִעְנַין  בְּ ַהּגּוף  ְוֶנֶפׁש  ּגּוף  ָלּה  ֵיׁש  ַעְצָמּה  ַהּתֹוָרה  ְוִהנֵּה  ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה 
ְוֵיׁש  ּתֹוָרה  ּגּוֵפי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ר בְּ ְזכָּ ַהנִּ בּוׁש  ַהלְּ

ָמה. שָׁ הּוא ַהנְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה שֶׁ ָלּה פְּ
ה) ִפלָּ ַער ַהתְּ סֹוף שַׁ ס בְּ ְדפַּ ת ַהנִּ בָּ ל שַׁ ַעל ִסּדּורוֹ שֶׁ ׁשּוָבה ִמבַּ תְּ (בַּ

ּלֹא ָלְמדּו ָחְכָמה זֹו א ַעל ְיֵדי שֶׁ ל ַהָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות בָּ ז. כָּ

ִלּמּוד ַהָחְכָמה  דֹוֵלי ַהּדֹור בְּ ין גְּ ּלֹא ָהיּו ְמִקלִּ ְואֹוֵמר ֲאִני ַהְלַואי שֶׁ
ָחְכָמה  ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק בַּ ִדים דֶּ ה ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלמְּ דֹושָׁ ַהקְּ
אי לֹא ָהָיה ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַודַּ זוֹ ֲאַזי בְּ ַהלָּ
ֵני ָהאֹור.  ְך ִמפְּ ְדֶחה ַהחֹשֶׁ נִּ מוֹ שֶׁ ֶניָה כְּ ל ַהָחְכמֹות ִנְדִחים ִמפָּ ְוָהיּו כָּ
ָסְגרּו  ַהּדֹור  יֵקי  דִּ ִמצַּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ גַּם  שֶׁ גְָּרמּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  שֶׁ ַאְך 
ּלֹא ִיְלְמדּו  ֻהנָּה ְוָאְמרּו שֶׁ ְרֵחי ַהכְּ ְפֵני פִּ ְלֵתי ַהָחְכָמה בִּ ֶאת ַהדַּ
ַאְרנּו  ֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהנֵּה ֲעבּור ֶזה ִנשְׁ ְהיּו בַּ יִּ ַעד שֶׁ
ים  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ר  ְוִנְתגַּבֵּ ה  דֹושָׁ ַהקְּ ַהָחְכָמה  ִמן  ים  ֲעֻרמִּ
ּוִבְמֵהָרה  הֹוֵלְך,  ְך  חֹשֶׁ בַּ ִסיל  ַהכְּ ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַהָחְכמֹות  כּות  ַחשְׁ

ָיֵמינּו ְוֹיאַמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור ְוָיֵאר ָלנּו. בְּ
ה אֹות ה') ִפלָּ ַער ַהתְּ סֹוף שַׁ ס בְּ ְדפַּ ת ַהנִּ בָּ ל שַׁ ַעל ִסּדּורוֹ שֶׁ ׁשּוָבה ִמבַּ תְּ (בַּ

ָמה שָׁ ׁשוֹן ְמֻסגָּל ַלנְּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַהלָּ י שֶׁ ח. ַאף ַעל פִּ

ֵאינוֹ  שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ ַטֲעָנה  זוֹ  ֵאין  שֶׁ ַהגַּם  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ת  כַּ ּוְלַטֲעַנת 
ִתיב:  ֵמִבין ְלָכְך לֹא ְיֵהא רֹוֶצה ְלָהִבין ֲהלֹא לֹא ָעֶליָך ִלְגמֹר, כְּ
ִבין  תָּ ִאם  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּבוֹ  ְוֵהַבְנתָּ  ִתיב  כְּ ְולֹא  יֹוָמם  ּבוֹ  ְוָהִגיָת 
ַהּזַֹהר  ֶפר  ִמסֵּ ְרָאָיה  ְוָהא  ָיְדָך  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ַכר  שְׂ ָלאו  ְוִאם  ִבין  תָּ

ָמה. שָׁ ׁשוֹן ְמֻסגָּל ַלנְּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַהלָּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ שֶׁ
ָמה) ַהְקדָּ ְתֵחי ָחְכָמה בַּ (קל"ח פִּ

ָחְכָמה  קּות בַּ ט. ֵאין ָלנּו לֹא ְזכּות ַאֵחר ְלָהֵגן ָעֵלינּו זּוַלת ִהְתַעסְּ
ֶצת ֶאת ָמַסְך  ּוְמַקצֶּ ּכֹוֶרֶתת  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  קּות בַּ ַהּזֹאת - ִהְתַעסְּ

ה ִפלָּ יל ֵמֲעבֹור תְּ ְבדִּ ֵמא ַהמַּ ֶהָעָנן ֵמי ַהטָּ

ֵני ֶמֶלְך  ְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ אֹור פְּ מַּ ה שֶׁ ֻאלָּ אי ִסיָמן ַלגְּ ַודַּ ְוֶזהּו בְּ
ר  ֶהְסתֵּ ָהָיה ִמּקֶֹדם בְּ ְרצּוִפין ַמה שֶּׁ ּקּון עֹוַלם ַהפַּ ים עֹוַלם ַהתִּ ַחיִּ
ַני ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם  יר פָּ ר ַאְסתִּ נֱֶּאַמר ְוָאנִֹכי ַהְסתֵּ ִנים שֶׁ פָּ
ן ָהֲאִר"י  ְך ְוִתקֵּ ּלֹא ִזכֵּ ָרם שֶׁ ים ַהֵחְטא ָהָיה גְּ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרבִּ
ֶצה ַאֲחרוֹן ִלְגאֹל אֹוָתנּו  מֹוֵתינּו ַעד ַהקָּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ֶאת ִנשְׁ
י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְוֵאין ָלנּו לֹא ְזכּות  ְמנּו כִּ י לֹא תָּ ְוַחְסֵדי ֲהָוָיה כִּ
קּות  ִהְתַעסְּ זּוַלת  ָעֵלינּו  ְלָהֵגן  ם  ָושֵׁ ָיד  ָלנּו  ן  ִלתֵּ ֵען  ְלִהשָּׁ ַאֵחר 
ֵמא  ַהטָּ ֵמי  ֶהָעָנן  ָמַסְך  ֶאת  ֶצת  ּוְמַקצֶּ ַהּכֹוֶרֶתת  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ
ְלָהְראּוִיים  ים  ַחיִּ ֶמֶלְך  ֵני  פְּ ְלַהְראֹות  ה  ִפלָּ תְּ ֵמֲעבֹור  יל  ְבדִּ ַהמַּ
ְבַעת  שִׁ אֹור  ָעֵלינּו  ּוְלַגּלֹות  ּוְתִפּלֹוֵתינּו  ּתֹוָרֵתנּו  ל  ְלַקבֵּ ֵאָליו 

ַהיִָּמים.
ף ד.) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ

ָגם  ַהפְּ ּגֶֹדל  ָלנּו  ְלָבֵאר  ַהזֶּה  ֲאָמר  ַהמַּ ַכוַָּנת  בְּ עֹוֶלה  ָלל  ַהכְּ
ִלְלמֹד  ָהרֹוִצים  ְלאֹוָתם  ְמִניָעה  ַהּגֹוְרִמים  ים  ָהֲאָנשִׁ אֹוָתן  ל  שֶׁ
ֳאָפֵני  ָכל  בְּ ַהְמֻזיִָּפים  ַטֲענֹוֵתיֶהם  ְסָברֹות  בִּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  קֹוְרִדיֵוויִרי  ה  משֶׁ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוָאַמר  ַטֲעֵמיֶהם 
ִיְרֶצה,  ֶפִתי,  ֵאֲהבּו  תְּ ָתִים  פְּ ָמַתי  ַעד  תּוב  ַהכָּ ָאַמר  ֲעֵליֶהם  שֶׁ
ים ֶאת ַעְצְמֶכם  ם ְמַפתִּ ׁשּוֵטי ּתֹוָרה ְוַאתֶּ ִכים ַאַחר פְּ ם ִנְמשָׁ ַאתֶּ
ִסיִלים  כְּ ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ָתִיים  פְּ ּוְתֵאֲהבוֹן  ּתֹוָרה  ל  ְפׁשּוֵטי שֶׁ בִּ
ׁשּובּו  ִתיב תָּ ּוַבְתֵריּה ַמה כְּ ַהּתֹוָרה  ְיִדיַעת  ַהְינּו  ַעת דְּ ְנאּו דַּ ִישְׂ
ל  שֶׁ ָמה  ְנשָׁ סֹוד  רֹות  ְסתָּ ַהנִּ רּוִחי  ָלֶכם  יָעה  ַאבִּ ִהנֵּה  י  ְלתֹוַכְחתִּ
ן  ִנְקָרא בֵּ ֶאֱעֶנה  ַוֲאִני  ִיְקָראּוִני  ָאז  ט  שָׁ ּתֹוְך ַהפְּ ׁש  ְתַלבֵּ ּתֹוָרה ַהמִּ
ֲאִריכּות גָּדֹול ִמּתֹוְך ַמַאְמֵרי  יָּדּוַע ָלנּו בַּ רּוְך הּוא כַּ דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ
ַיְחּפֹץ  לֹא  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ לֹמֹה  שְׁ ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  זַֹהר 
ְקָרִאים  ַהנִּ ַהנֱֶּעָלִמים  ּסֹודֹות  בַּ לֹוַמר  רֹוֶצה  ְתבּוָנה  בִּ ִסיל  כְּ
ָבר ִמּתֹוְך  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵמִבין דָּ מוֹ שֶׁ בּוָנה כְּ תְּ

ב



ׁש  ַממָּ ִסיל  כְּ ְוהּוא  ּתֹוָרה  ל  ְפׁשּוֵטי שֶׁ בִּ ּלּות  ִהְתגַּ בְּ י ִאם  כִּ ָבר  דָּ
ַהּתֹהּו  עֹוָלם  ְגַמת  דֻּ גָּלּות  ֲאִריכּות  ְוגֹוֵרם  ָלעֹוָלם  ֲעִנּיּות  ְוגֹוֵרם 
ין ְזֵעיר ְונּוְקָבא  ר בֵּ ִמיִדי ֲאשֶׁ ּוּוג ַהתְּ ָרה ְוַהזִּ ל ַהְנָהָגה ַהְישָׁ טֵּ ְתבַּ נִּ שֶׁ
ין  ְבָיכֹול בֵּ חּוד כִּ רּוד ַהיִּ ה ְוגֹוֵרם פֵּ ִלפָּ ּוֵמִרים רֹאׁש ְלַהטְֻּמָאה ְוַהקְּ
ה ּוֵבין  ַעל פֶּ בְּ ְכָתב ּוֵבין ּתֹוָרה שֶׁ בִּ ְקָרא ּתֹוָרה שֶׁ ְזֵעיר ְונּוְקָבא ַהנִּ
ָרֵאל ַלֲעשֹׂות  רּוְך הּוא ְלַעּמוֹ ִישְׂ דֹוׁש בָּ ר ִצוָּה ַהקָּ ַמִים ָוָאֶרץ ֲאשֶׁ שָׁ
ְחּתוֹן  ִהְתעֹוְררּות ַהתַּ ּקּוִנים בַּ ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעשֹׂות תִּ ר בָּ סֹוד ֲאשֶׁ בְּ
ֶזה  ְוַעל  ְלָעְזֵרנּו  ְלָך  ָהָיה  ה  ְלמֹשֶׁ רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ סֹוד  בְּ
ף ד:) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ יָּדּוַע ֶאְצֵלנּו.  ָהעֹוָלם ַקיָּם כַּ

ָמתוֹ ְלַמְעָלה ַאף ַעל  ְזַמן ֲעִליַּת ִנשְׁ ָחְכָמה זוֹ בִּ ּלֹא ָעַסק בְּ י. ִמי שֶׁ
ַהגָּדֹול  ְלָאְך  ַהמַּ ֶזה  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעשִׂ ּתֹוָרה  ה  מָּ כַּ ָידוֹ  בְּ יֵּׁש  שֶׁ י  פִּ
ם  ֵהם כֻּלָּ יו שֶׁ ְחתָּ ר תַּ ָרִפים ֲאשֶׁ [יֹוִפיֵא"ל] ּדֹוֶחה אֹותוֹ ַלחּוץ ְוַהשְּׂ

ְנֵפיֶהם ְוהּוא חֹוֵזר ַהְבֵלי כַּ ָנַפִים שֹׂוְרִפים אֹותוֹ בְּ ׁש כְּ ֲעֵלי שֵׁ בַּ

דֹוׁש  ָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליוֹן ְלַהאי ָעְלָמא ַהקָּ שָׁ ּיֹוֶרֶדת ַהנְּ ְוקֶֹדם שֶׁ
ְדִאיָתא  כִּ אֹוַרְיָתא  דְּ ָרֵזי  בְּ ַלֲעסֹק  אֹוָתּה  יַע  בִּ ַמשְׁ הּוא  רּוְך  בָּ
ְזִמינּון  דִּ ְתִחיל  ַהמַּ ִדּבּור  בְּ קסא)  ף  (דַּ רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ
ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמדִּ ֵפרּוׁש  בְּ ְלָך  ֲהֵרי  ְוכּו'  ָעְלָמא  ַהאי  בְּ א  ְלַנְחתָּ
ְוקֶֹדם  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ְלַמד  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ָהָאָדם  ִריַאת  בְּ ְכִלית  תַּ שֶׁ
ָמה  שָׁ ַהנְּ יַע  בִּ רּוְך הּוא ַמשְׁ דֹוׁש בָּ ַהזֶּה ַהקָּ ָלעֹוָלם  ָמה  שָׁ ַהנְּ יַאת  בִּ
יִציַאת  אֹוָרְיָתא גַּם בִּ ָרֵזי דְּ ֵהיָמנּוָתא בְּ ָרֵזי דְּ ַהאי ָעְלָמא בְּ ַלֲעסֹק בְּ
יג ְלאֹור ֶעְליוֹן ְלַמְעָלה ֶאל  א ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהשִּׂ ָמה ָלעֹוָלם ַהבָּ שָׁ ַהנְּ
ֵני  נַֹעם ֲהָוָיה פְּ ה ַלֲחזֹות בְּ ִחלָּ ם ָאֳהלוֹ ִמתְּ ר שָׁ ְמקֹום ֲהָרָמָתּה ֲאשֶׁ
ִהְזִהיר  קּות ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ֲחִזי ַמה שֶׁ ִהְתַעסְּ ים ִאם לֹא בְּ ֶמֶלְך ַחיִּ
ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ָהַרבִּ ָלנּו 
ָחְכָמה  בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  ְוכּו',  ַחּיּוָתא  ַהאי  רמז)  ף  (דַּ קּוֵדי  פְּ
ה ּתֹוָרה  מָּ ָידוֹ כַּ יֵּׁש בְּ י שֶׁ ָמתוֹ ְלַמְעָלה ַאף ַעל פִּ ְזַמן ֲעִליַּת ִנשְׁ זוֹ בִּ
ְלָאְך ַהגָּדֹול [יֹוִפיֵא"ל] ּדֹוֶחה אֹותוֹ ַלחּוץ  ים טֹוִבים ֶזה ַהמַּ ּוַמֲעשִׂ
שֹׂוְרִפים  ָנַפִים  כְּ ׁש  שֵׁ ֲעֵלי  בַּ ם  כֻּלָּ ֵהם  שֶׁ יו  ְחתָּ תַּ ר  ֲאשֶׁ ָרִפים  ְוַהשְּׂ
ְושֹׂוְרִפים  ְוחֹוְזִרים  ׁש  ּוִמְתַחדֵּ חֹוֵזר  ְוהּוא  ְנֵפיֶהם  כַּ ַהְבֵלי  בְּ אֹותוֹ 
רּוְך הּוא ָעָליו ְוחֹוֵזר  דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ ִלין ַרֲחָמיו שֶׁ ְלגְּ ְתגַּ מִּ אֹותוֹ ַעד שֶׁ
ֵני  ִמפְּ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ ִקין  ַהחֹושְׁ מֹות  שָׁ ַהנְּ ְוֵהם  ַאֶחֶרת  ַעם  פַּ ּובֹוְראוֹ 
ָתר  ָרֵדיף בְּ ַמאן דְּ קּו ִמּקֶֹדם ָלֵכן רֹוְדִפים ַאַחר ָחְכָמה זֹאת כְּ לָּ שֶׁ
ף ה:) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ ִאיהּו לֹא ָחזּו ַמזַָּלְיהּו ֲחֵזי.  ים ַאף ַעל גַּב דְּ ַחיִּ

ִבין  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹושְׁ תַּ ָעה שֶׁ שָׁ א בְּ עֹוָלִמי ֶאלָּ יא. ֵאין ִלי ֲהָנָאה בְּ
ָבה ה ֶמְרכָּ ְכבֹוִדי ּוְבַמֲעשֵׂ יִטים בִּ ְועֹוְסִקים ּוְמִציִצים ּוַמבִּ

ְלאֹוָתּה  אוֹי  אֹוֵמר  ָמֵעאל  ִישְׁ י  ַרבִּ ָהָיה  ֵלי  ִמשְׁ ִמְדָרׁש  בְּ גַּם 
ה  ִפלָּ תְּ ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ׁש  קֵּ בִּ ֶזה  ַעל  ִליָמה  כְּ ְלאֹוָתּה  אוֹי  ה  ּבּושָׁ
קֹוִלי  ַמע  שְׁ תִּ ּבֶֹקר  ֲהָוָיה  ְוָאַמר  קֹום  ַהמָּ ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 
ִוד  דָּ ְדָרׁש  ַהמִּ וַָּנת  כַּ ה  ַוֲאַצפֶּ ְלָך  ֶאֱעָרְך  ּבֶֹקר  ְתֵריּה  בַּ ּוְכִתיב 
ל  כָּ ְלָפֶניָך  ֶאֱעָרְך  ְוָאַמר  ֶלָעִתיד  ין  ַהדִּ יֹום  ַעל  ל  לֵּ ִמְתפַּ ָהָיה 
י  לִּ שֶׁ ֲאָוה  גַּ בַּ ָצִפיָת  ָבה  ְרכָּ מֶּ בַּ ָצִפיָת  וכו'…  יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ִלּמּוִדי 
ִבין  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ָעה שֶׁ שָׁ בְּ א  ֶאלָּ עֹוָלִמי  בְּ ֲהָנָאה  ִלי  ֵאין  שֶׁ
ְוהֹוִגים  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ ְכבֹוִדי  בִּ יִטים  ּוַמבִּ ּוְמִציִצים  ְועֹוְסִקים 
ֶאָחד  ֶרֶגל  עֹוֵמד  הּוא  ָהֵאיְך  בֹוד  ַהכָּ א  סֵּ כִּ ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ֲהמוֹן 
ת כּו' ֶזהּו ֲהָדִרי  שֶׁ מֶּ ִניָּה ַמה הּוא ְמשַׁ ת ֶרֶגל שְׁ שֶׁ מֶּ ַמה הּוא ְמשַׁ
ִוד  ָאַמר דָּ בֹוִדי ְוֶזה שֶׁ יִרין ֶאת כְּ ַני ַמכִּ בָּ ִתי ֶזהּו ָיְפִיי שֶׁ ֻדלָּ ֶזהּו גְּ
י  ַרבִּ ָהָיה  אן  ִמכָּ יָת  ָעשִׂ ָחְכָמה  בְּ ם  כֻּלָּ ֲהָוָיה  יָך  ַמֲעשֶׂ ַרּבּו  ָמה 
ְוִלּמּודוֹ  ּתֹוָרתוֹ  ר  מָּ שֻׁ מְּ שֶׁ ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ֵרי  ַאשְׁ אֹוֵמר  ָמֵעאל  ִישְׁ
רּוְך הּוא ְליֹום  דֹוׁש בָּ יב ְלַהקָּ ה ְלָהשִׁ ְתחוֹן פֶּ ְהֶיה לוֹ פִּ יִּ ֵדי שֶׁ ָידוֹ כְּ בְּ
מּוָרה  ֵהא שְׁ יְּ ים ׁשֹוֵמר מּוָסר רֹוֶצה לֹוַמר שֶׁ ין ְלָכְך אַֹרח ְלַחיִּ ַהדִּ
יב  רּוְך הּוא ִאם ֵאינוֹ יֹוֵדַע ְלָהשִׁ דֹוׁש בָּ יב ְלַהקָּ יָּשִׁ ִלּבוֹ ַמה שֶּׁ בְּ
ִליָמה  כְּ ְלאֹוָתּה  אוֹי  ה  ּבּושָׁ ְלאֹוָתּה  אוֹי  ה  ֶחְרפָּ ְלאֹוָתּה  אוֹי 
ֵהם  ְגבּוָרתוֹ  בִּ ֶמׁש  ַהשֶּׁ ֵצאת  כְּ ְואֹוֲהָביו  אֹוֵמר  הּוא  יִקים  ַצדִּ ְוַעל 
ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם  ֵיׁש  אֹוֲהַבי  ְלַהְנִחיל  ְוֶנֱאַמר  יב  ְלָהשִׁ ִרים  ִמְתגַּבְּ

אן. א ַעד כָּ ֲאַמלֵּ

ַלֲעסֹק  דֹוָלה  גְּ ְצָוה  מִּ שֶׁ ְדָרׁש,  ֵמַהמִּ יָדן  דִּ ִמנָּדוֹן  ָלנּו  ָיָצא 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ְפֵני  ִמלִּ רּוַח  ַנַחת  ֵאין  שֶׁ ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ
ֵלמּות ַנְפׁשוֹ ְוִאם ָלאו  ָחְכָמה ַהּזֹאת ִלשְׁ י ִאם ַלֲעסֹק בַּ יֹוֵתר כִּ
יק הּוא ִנּדוֹן ַעל ֶזה ּוֻמְכָרח  ר ְולֹא ַאְדבֵּ יָּכֹול ְלִמְדבָּ ֵיָעֵנׁש ִמי שֶׁ
ָמָצא  ָאָדם  ֵרי  ַאשְׁ ֶנֱאַמר  ֶזה  ַעל  ִנים  פָּ ל  כָּ ַעל  ְלגֵּל  ְלִהְתגַּ

בּוָנה. ָחְכָמה ְוָיִפיק תְּ

ּוְנבֹוִנים  ֲחָכִמים  ה  ֵהמָּ דֹוֵרנּו  בְּ ַוֲחׁשּוִבים  דֹוִלים  גְּ ים  ֲאָנשִׁ ְוֵיׁש 
ּטְֹפָנה  תִּ נֶֹפת  ַהְמזֻיָּפֹות  ַטֲענֹוֵתיֶהם  בְּ ֶקר  שֶׁ ַלְמִסיְך  ֵעיֵניֶהם  בְּ
יהּו, ְויֹוֶרה  ח פִּ ַער לֹא ִיְפתַּ שַּׁ ְפֵתי ָזָרה ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות בַּ שִׂ
ְגָמרֹות  ר בִּ ֵרִסי ֶלֶחם ּוָבשָׂ אִתי כְּ ר ְלַעְצמוֹ ְוָאַמר ֲעַדִין לֹא ִמלֵּ ֶהתֵּ
יקּוהּו ִלְלמֹד ֲאִפּלּו  ל ָיָמיו לֹא ַיְספִּ ֶהָעִני ַהזֶּה כָּ ּוְבפֹוְסִקים ַעד שֶׁ
ּיֹאַכל ֵמַהָחְכָמה ַהּזֹאת ַעל ַהּשַֹׂבע  ְטנוֹ שֶׁ א בִּ ַמלֵּ יְּ ל שֶׁ ּנּו כָּ ְקָצת ִממֶּ
ּלֹא  סּוָמא שֶׁ ָחְכָמה כְּ ּוֵבין  ְלֵבית עֹוָלמוֹ  ִנְפָטר לוֹ  ֶזה  ֶהָעִני  ּוָבֶזה 

גָּדֹול  אֹור  ָרָאה  שֶׁ ִעיד  מֵּ שֶׁ ף  ַלֲעַטלֵּ ְודֹוֶמה  ֵמעֹוָלם  אֹוָרּה  ָרָאה 
ה  ָלמָּ ֵמֵעיֵניֶהם  ְוֶנֱעֶלֶמת  ֵמעֹוָלם  ְלאֹור  ָזָכה  ּלֹא  שֶׁ ַלּכֹל  ְוָידּוַע 
ִמּלּוִאים ַוֲחֵסרֹות  ֶחְסרוֹן אֹות ַאַחת אוֹ  ֵסֶפר ּתֹוָרה ִנְפֶסֶלת בְּ
ף ה') ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ דֹולֹות ּוְקַטּנֹות ְוכּו'.  ין אֹוִתּיֹות גְּ גִּ תַּ

ָבה  ְרכָּ ה ַהמֶּ ַמֲעשֵׂ ק בְּ ְפֶנה ִלּבוֹ ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם ּוִמְתַעסֵּ ל ַהמַּ יב. כָּ
ל ַהּיֹום כֻּּלֹו ל כָּ לֵּ ִאּלּו ִהְתפַּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ל ִלְפֵני ַהקָּ ְמֻקבָּ

ִמן  ְתַרֲחקּו  יִּ שֶׁ ת  כַּ יֵּׁש  שֶׁ ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  מֹוִסיף  ה  ֵאלֶּ ְוַגם 
ֶאָחד  י ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות ִלּפֹל בְּ ָאְמָרּה כִּ ְפָלָאה בְּ ַהָחְכָמה ַהנִּ
וָָּנָתם  ֶזה ִהנֵּה כַּ קֹום ַהגָּבֹוהַּ כָּ מָּ ְבִחינֹות ַהּנֹוְגִעים בַּ עּות בִּ ִמן ַהטָּ
י  כִּ ָאְמָרם  בְּ ֱאֶמת  זֶּהּו  ְרצּוִיים שֶׁ ֵאיָנם  יֶהם  ַמֲעשֵׂ ֲאָבל  ְרצּוָיה 
ל ֶזה לֹא  ּנּו ַעל כָּ ָבִרים ַהנֱֶּעָלִמים ִממֶּ דְּ ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות בַּ

רּוְך הּוא. דֹוׁש בָּ ה ַנַחת רּוַח הּוא ִלְפֵני ַהקָּ ַרבָּ ם ַאדְּ ֵיָאשֵׁ

ַמאן  ַהאי  ְתִחיל  ַהמַּ ּבּור  דִּ ים,  ְקדֹושִׁ זַֹהר  בְּ ְדִאיָתא  כִּ
ֵליּה,  יֹוִליף  דְּ ַמאן  ח  כַּ ַאשְׁ ְוָלא  אֹוַרְייָתא,  בְּ ְלִמְלֵעי  יה  ִתיאּוְבתֵּ דְּ
ִגְמגּוָמא  בְּ ּה,  בָּ ּוְמגְַּמגֵּם  ּה,  בָּ ָלֵעי  אֹוַרְייָתא,  דְּ ְרִחימּוָתא  בִּ ְוהּוא 
י  ַחדֵּ הּוא  ִריְך  בְּ א  ְוקּוְדשָׁ ָקא,  ַסלְּ ה  ּוִמלָּ ה  ִמלָּ ל  כָּ ָיַדע.  ָלא  דְּ
ַנֲחָלא,  ַההּוא  דְּ ָסֲחָרֵניּה  ָלּה  ְוָנַטע  ָלּה,  יל  ְוַקבִּ ה,  ִמלָּ ַהִהיא  בְּ
ין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ְוִאְקרּון ַעְרֵבי ַנַחל, ֲהָדא  ין ִמלִּ ְוִאְתָעִבידּו ֵמִאלֵּ
א  ַמְלכָּ ְוָדִוד  ָתִמיד  גֶּה  שְׁ תִּ ַאֲהָבָתּה  בְּ ה)  ֵלי  (ִמשְׁ ִדְכִתיב,  הּוא 

ָך ְוגֹוֵמר. ֲאִמתֶּ ְך בַּ ָך ֲאַהלֵּ ְרכֶּ ָאַמר הֹוֵרִני ֲהָוָיה דַּ

ְרחּוַמאי  י  ַרבִּ ֶאת  ְלִמיָדיו  תַּ ֲאלּו  שָׁ ִהיר  ַהבָּ ֵסֶפר  בְּ הּוא  ְוֵכן 
ה  ִהלָּ תְּ ְגיֹונֹות  שִׁ ַעל  ַהנִָּביא  ַלֲחַבּקּוק  ה  ִפלָּ תְּ ְכִתיב  דִּ ַמאי 
ה  ַמֲעשֵׂ ק בְּ ּוִמְתַעסֵּ ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם  ל ַהְמַפנֶּה ִלּבוֹ  א כָּ ֵעי ֶאלָּ ִמבָּ
ל ַהּיֹום  ל כָּ לֵּ ִאּלּו ִהְתפַּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ל ִלְפֵני ַהקָּ ָבה ְמֻקבָּ ְרכָּ ַהמֶּ
ַאֲהָבָתּה  ַאתְּ ָאַמר בְּ ָמה דְּ ְגיֹונֹות כְּ ה ַמאי שִׁ ִפלָּ נֱֶּאַמר תְּ כֻּּלוֹ שֶׁ
ים  ְכִתיב ְוֶדֶרְך ַחיִּ י ְרחּוַמאי ַמאי דִּ ִמיד ְוכּו' ָאַמר ַרבִּ ה תָּ גֶּ שְׁ תִּ
ה  ָבה ּוְבַמֲעשֵׂ ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ל ָהָרִגיל בְּ כָּ ד שֶׁ ּתֹוַכַחת מּוָסר ְמַלמֵּ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ּה  בָּ ל  שֵׁ ִיכָּ ּלֹא  שֶׁ ָלָאָדם  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ית  ֵראשִׁ בְּ
ְוָחִביב  ָאהּוב  ֵכן הּוא  י  פִּ ַעל  ַאף  ָיֶדָך  ַחת  ַהּזֹאת תַּ ָלה  ְכשֵׁ ְוַהמַּ
ף  ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ אן.  נֱֶּאַמר ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ַעד כָּ קֹום שֶׁ ִלְפֵני ַהמָּ

י' ַעּמּוד ג')

י  א ִממִּ עֹוָלם ֶאלָּ רּוְך הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר בָּ דֹוׁש בָּ ֵאין ְלַהקָּ יג. שֶׁ
רּוְך הּוא דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ ֱאלֹקּותוֹ ֶזה ִנְקָרא בֵּ יר בֶּ כִּ מַּ שֶׁ

ָלל  ַהכְּ שֶׁ ָלנּו  ְוהֹוִדיַע  ְוָאַמר  ֵעיר  ִמזְּ ְמַעט  י  ַתְבתִּ כָּ ל  ַהדַּ ַוֲאִני 
ֵדי  כְּ ַהּכֹל  ְכַלל  בִּ רּוִאים  ַהבְּ ְוָכל  ְוָהָאָדם  ָהעֹוָלם  ִריַאת  בְּ
ְלּתוֹ  ּוֶמְמשַׁ ּוְגבּוָרתוֹ  ְוַחְסּדוֹ  ֱאלֹקּותוֹ  עֹז  ּגֶֹדל  ָלנּו  ְלהֹוִדיַע 
ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ע  דַּ נוֹ  בְּ לֹמֹה  ִלשְׁ ִוד  דָּ ָאַמר  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְוִתְפַאְרּתוֹ 
א  עֹוָלם ֶאלָּ רּוְך הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר בָּ דֹוׁש בָּ ֵאין ְלַהקָּ ְוָעְבֵדהּו שֶׁ
ְוֵיׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ן  בֵּ ִנְקָרא  ֶזה  ֱאלֹקּותוֹ  בֶּ יר  כִּ מַּ שֶׁ י  ִממִּ
ַח  בֵּ תַּ ִמשְׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְוַהקָּ א  ַמְלכָּ דְּ ִגְנֵזי  בְּ שׂ  ְלַחפֵּ ְרׁשּות  לוֹ 
אֹוֲהֵבי  ין  בֵּ ְלַמְעָלה  ם  ִנְרשָׁ ּוְדיֹוָקנוֹ  יֹום  ָכל  בְּ ּלוֹ  ָפַמְלָיא שֶׁ בְּ ִעּמוֹ 
דֹוׁש  ַהקָּ ְפָלְנָיא  דִּ ְדיֹוָקָנא  בִּ ְזִהיִרין  ֱהֵוי  ְלָפָניו  ּוַמְכִריִזין  א  ַמְלכָּ דְּ
ִיְרַאת  ל בְּ יק מֹושֵׁ ל ַצדִּ ְלַבטֵּ ְרׁשּות  ֵיׁש לוֹ  ְוהּוא  ּגֹוֵזר  רּוְך הּוא  בָּ
ֶזה עֹוָלם  ָמה יֹוֶרֶדת בְּ שָׁ ַהנְּ ָעה שֶׁ יק ּוְבשָׁ י ַצדִּ ל בִּ ֱאלִֹקים ִמי מֹושֵׁ
ָרִזין אֹוְצֵרי ְוִגְנִזין  יִעים אֹוָתּה קֶֹדם ּוַמְרֶאה ָלּה ָרֵזי דְּ בִּ ֵפל ַמשְׁ ַהשָּׁ
א  ֵרד ָלעֹוָלם ֶאלָּ ּלֹא תֵּ יִעין אֹוָתּה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה שֶׁ בִּ א ּוַמשְׁ ַמְלכָּ דְּ
ה ַמַאְמֵרי  מָּ י ִמכַּ אֹוָרְיָתא ְוַגם הֹוַכְחתִּ ָרִזין דְּ ֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש בְּ כְּ
דֹוׁש  ֵמַהקָּ ְוהּוְרָמָנא  ְרׁשּות  ן  ִנתָּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ שֶׁ זַֹהר 
מֹות  שָׁ ל ַהנְּ ֵצרּוף כָּ ּלוֹ בְּ ַמְלָיא שֶׁ ל פָּ יּה ִעם כָּ ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ בָּ
ְדִאיָתא  ַגן ֵעֶדן ֶעְליוֹן ְוַתְחּתוֹן ְלַגּלֹות ָלנּו ַהּזַֹהר כִּ יַקיָּא דְּ ַצדִּ דְּ
ֶמֶרת  ן ְלִמשְׁ ין ַקח ִצְנֶצֶנת ַהמָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ע' ַאְנפִּ ַמת תִּ ַהְקדָּ בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ִיְפקּון  יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  בְּ ְוִיְטֲעמּון  ְתַרְייָתא  בַּ ָרא  דָּ ַעד 
ֵיֵצא  ם  ִמשָּׁ ָאה  ִעלָּ ִאיָמא  דְּ ִזיָהָרא  ָלל  כְּ יוֹן  ִנסָּ לֹא  בְּ גָּלּוָתא  ִמן 
ְמָחה  ְוַהשִּׂ ְוַהֵחרּות  ה  ֻאלָּ ַהגְּ אֹוָרְיָתא  דְּ ָרָזא  לֹום  ְושָׁ ים  ַחיִּ ָלעֹוָלם 

קֹור ָהֶעְליוֹן. ְחּתוֹן ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַהמָּ ּוַבִהְתעֹוְררּות ַהתַּ
ף לז.) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ

ֶאֶלף ִעיְזִקין ִמין בְּ ֵרי סֹודֹות ַהּזַֹהר ֵהם ֻמְחתָּ יד. ְוִעקְּ

ּוַמה  הּוא  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה  ר"י(  )ִסיָמן  ָיִאיר  ַחוַּת  ְתׁשּובֹות  בִּ ְוַעיֵּן 
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ִזְכרֹונוֹ  ָאִביו  ם  שֵׁ בְּ ַתב  כָּ שֶּׁ
י  ָמַנְעתִּ לֹא  ֶזה  ל  כָּ ְוִעם  ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  דְּ בַּ ֶהֱאִריכּו  שֶׁ ם  שָׁ ַעיֵּן 
ְיֵתדֹוַתי  י  ְוָסַמְכתִּ ְוָיִמים טֹוִבים  תֹות  בָּ שַׁ ּזַֹהר בְּ בַּ ְלמֹד  ַעְצִמי ִמלִּ
יִלים  כִּ שְׂ ר ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְוַהמַּ ְדבָּ מִּ ת בַּ ָרשַׁ ַתב ַהּזַֹהר פָּ כָּ ַעל ַמה שֶּׁ
ּטֹוב הּוא  ֲאָמר ַהזֶּה, שֶׁ ְמִעיַנן ֵמַהמַּ ִביָנה ְוכּו'. שָׁ ְטָרא דְּ ָיִבינּו ִמסִּ
תּוב  כָּ ה שֶּׁ ְזכּות ֶזה ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא ָאְמָנם ִממַּ בִּ ִלְלמֹד ַהּזַֹהר שֶׁ
ָמע ְטִעיָמה  ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכּו' ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַמשְׁ ֲעִתיִדין ִישְׂ דַּ
ִדְבֵריֶהם  בְּ יּה  ַנְפשֵׁ ִמדְּ ְסָבָרה  יר  ְלַהְסבִּ לֹא  ָאְמָנם  ָעְלָמא,  בְּ
י ֵיׁש  ה כִּ יִתי ְוֶאֱעשֶׂ ִלי ִעּיּון ְוכֹה ָעשִׂ ָנֵקל בְּ ֵאיָנם ְמִביִנים לוֹ בְּ שֶׁ

ר לוֹ  מֻּתָּ ה שֶּׁ ׁש ֲאִפּלּו ִממַּ ִרים ְלִהְתַקדֵּ ּבוֹ מּוָסִרים ְוַהְנָהגֹות ְישָׁ
ה  ה ֲאָבל ִממַּ דֹושָׁ גַּם ַמְרֶאה ָלנּו גְַּדלּות ְורֹוְממּות ּתֹוָרֵתנּו ַהקְּ
ל עֹוָלם  רּומוֹ שֶׁ ׁשּוִטים ֵהם עֹוְמִדים בְּ ָבִרים פְּ ֵהם דְּ ְרֶאה שֶׁ נִּ שֶּׁ
ּזַֹהר  ְדִאיָתא בַּ ֶאֶלף ִעיְזִקין כִּ ִמין בְּ ֵרי סֹודֹות ַהּזַֹהר ֵהם ֻמְחתָּ ְוִעקְּ
י ּתֹוָרה ֵמִאּתוֹ ֵיְצאּו ּוָמְלָאה  י ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל ְוִחּדּושֵׁ ַתח ַעד כִּ ְולֹא ִיפָּ
ּקּון יג) (הֹוָספֹות ְיסֹוד יֹוֵסף תִּ ָעה ְוגֹוֵמר.  ָהָאֶרץ דֵּ

ל  ת ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ בָּ ל שַׁ ְלְמדּו כָּ יִּ ם שֶׁ ים: ְמעֹוֵרר ְלֻכלָּ טו. ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים ָרשָׁ אֹוָתּה פָּ

ִלּמּוד  ַעל  לֹות  ַהַהְגבָּ יג) דְּ ּקּון  (תִּ יֹוֵסף  ִליסֹוד  הֹוָסָפה  ַתב בַּ כָּ
ֶזה  ְוכּו'  ָתִבים  כְּ י  ִמפִּ ְולֹא  ל  ְמֻקבָּ י  ִמפִּ ְלַמד  יִּ שֶׁ גוֹן  כְּ ָלה  בָּ ַהקַּ
ַהגָּאוֹן  ָאַמר  ְוֵכן  ם.  שָׁ ַעיֵּן  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ֶנֱאַמר  לֹא 
ם ַרּבוֹ ֶהָחֵפץ  יק ִלְבָרָכה ִמשֵּׁ לֹוְך ִזְכרֹונוֹ ַצדִּ לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ ַהצַּ
י  ָלה כִּ ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ ים ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ ַחיִּ
ת  בָּ ל שַׁ ְלְמדּו כָּ יִּ ם שֶׁ ְלֻכלָּ ים ְמעֹוֵרר  ַחיִּ ְוָהָיה ֶהָחֵפץ  ִמְדָרׁש  ֻרּבוֹ 
ְנַין יֹוֵסף) (הֹוָספֹות בִּ ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים.  ָרשָׁ ל אֹוָתּה פָּ ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ

ִלּבוֹ  ִנְתַלֵהב  ַבע  שֶׁ ָבר  כְּ ית  שִׁ ָבר  כְּ ֱהיֹוִתי  ֵעת  בְּ ִלי  ֲאִמינּו  טז. תַּ
ִלּמּוד ֶזה י ֵמעֹוִדי בְּ י ַנְפשִׁ ה ְלִלּמּוד ֶזה ְוָדַבְקתִּ י ַהְרבֵּ ִקְרבִּ בְּ

ְמַעט  ְלָהִסיר  ם  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  ְזּכּו  תִּ ִאם  ְוֵרַעי  ַאַחי  ַני  בָּ ם  ְוַאתֶּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי  ֶכם בְּ ק ַנְפשְׁ ְדבַּ ּסּות ְוָעְביּות ַהחֶֹמר ֲאַזי תִּ ִמגַּ
ק  ְלַדבֵּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹד  ה  ִחלָּ ִמתְּ ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהלִּ ְוֵסֶדר  ָהֲאִר"י 
ֶתר  סֵּ בַּ ה  בּושָׁ ַהכְּ ֶרְך  דֶּ ַהּתֹוָרה  ּוְבָרֵזי  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  בְּ ַנְפׁשוֹ 
ּוִבְפִרי  ים  ַחיִּ ֵעץ  ֵסֶפר  בְּ ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  בְּ ְך  כָּ ַאַחר  ְוִתְלְמדּו 
זַֹהר  ָעִרים  שְׁ ְמבֹוא  ים  ַחיִּ אֹוְצרֹות  ּתֹוָרה  ּוְבִלּקּוֵטי  ים  ַחיִּ ֵעץ 
ֲעֵרבּות  ְמִתיקּות  ָלֶכם  ְוֵאין  ה  ִמלָּ ָכל  בְּ ֵהיֵטב  נּו  ּוְתַעיְּ ָהָרִקיַע 
ָרֵזי  אֹור  בְּ ַעְצְמֶכם  רּו  ְקשְׁ תִּ לֹא  ִאם  ַתְכִלית  בְּ ַהּתֹוָרה  ְיִדידּות 
צּוִפים  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ ְמתּוִקים  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ְוסֹוֶדיָה  ַהּתֹוָרה 
טֹוב  י  כִּ ּוְראּו  ַטֲעמּו  ּוְתנּוָעה  נּוָעה  תְּ ָכל  בְּ ִלְנהֹג  ָהֵאיְך  ֵליַדע 
ַאל  ַני  בָּ ָלֶכם  י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ ְלֵעיל  ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ָפִרים  ַהסְּ ל  ּוִמכָּ ד' 
ְיֵדי  י ַעל  ַחד ִלְלמֹד כִּ ְלַבְבֶכם ׁשּום פַּ ַיֲעֶלה בִּ ְוַאל  ִיְהֶיה ָלֶכם 
ְוֵתְלכּו  יִדים  גִּ ָס"ה  ּושְׁ ֵאיָבִרים  ַרַמ"ח  ֲהרּו  ְוִיטָּ ׁשּו  ִיְתַקדְּ ִלּמּוָדם 
ִכיָנה ּוְלָקֵרב  ָבה ַלשְּׁ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ִלְהיֹות ֶמְרכָּ ׁש ּוְלַטֵהר כָּ ְלַקדֵּ
ָקר  בָּ ְהֶיה כַּ ִרים ְלֵעיל תִּ ְזכָּ לֹא ִלּמּוד ְסָפִרים ַהנִּ י בְּ ה כִּ ֻאלָּ ֵקץ ַהגְּ

ַעת. ִלי דַּ ֶבן בְּ ֹיאְכלּו תֶּ

ה  ּוְקֻדשָּׁ ְוַאֲהָבה  ְוֶרֶתת  ְוִיְרָאה  ֵאיָמה  בְּ ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהלִּ ֲאָבל 
ל ֶאָחד  ים אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח כָּ אֹור ַהַחיִּ ק ַנְפׁשוֹ בְּ ְיֵתָרה ְלַדבֵּ
ד'  טּוב  ֶאל  ֲחדּו  פַּ יְראּו  תִּ ְוַאל  ְפֲחדּו  תִּ ְוַאל  ַמְדֵרָגָתן,  ְלִפי 
ִלּבוֹ  ִנְתַלֵהב  ַבע  שֶׁ ָבר  כְּ ית  שִׁ ָבר  כְּ ֱהיֹוִתי  ֵעת  בְּ ִלי  ֲאִמינּו  תַּ י  כִּ
ֶזה  ִלּמּוד  בְּ ֵמעֹוִדי  י  ַנְפשִׁ י  ְוָדַבְקתִּ ֶזה  ְלִלּמּוד  ה  ַהְרבֵּ י  ִקְרבִּ בְּ
ֵאל  י בְּ ק ַנְפשִׁ י ְלַדבֵּ ִקְרבִּ ְלֶהֶבת ְיקֹוִדי ֵאׁש ַהּבֹוֵער בְּ ֵרפֹות שַׁ שְׂ בִּ
ַהזֵּידֹוִנים ֵמי  י ַמִים  ָעַבר ַעל ָראשִׁ י שֶׁ ֱאֶמת ַאף ַעל פִּ עֹוָלם בֶּ
יִרינוֹן  ְסַנפִּ י ָחָזק כִּ י ֵכן ִלבִּ ָעִמים ְוָהָיה ַאף ַעל פִּ ה פְּ מָּ ִרים כַּ ַהמָּ
ָכל  בְּ ַתְכִלית  בְּ ְוָעָמל  ָאֶון  ַמְתְלעֹות  ֶאת  ל  ַלקֵּ ּתֹוָדה  י  ַבְרתִּ ְושָׁ
יָת ְולֹא ֲאִני  ה ָעשִׂ ָך ַאתָּ יָת ִעם ַעְבדְּ ֵעֶזר ֱאלַֹקי טֹוב ָעשִׂ ּכִֹחי בְּ
ָעֵייל  צּוף  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ ְמתּוִקים  ַהּתֹוָרה  אֹור  בְּ י  ַנְפשִׁ ְך  ְלַזכֵּ
ים ָצרֹות ְצרּורֹות  ה גַּלִּ מָּ י כַּ ָעְברּו ַעל ָראשִׁ י שֶׁ ְוָנֵפיק ְוַאף ַעל פִּ
גָּדֹול  ִטְלטּול  ּוִמּתֹוְך  ָחק  ַהדְּ ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  י  בִּ ְוִנְתַקיֵּם 
ֲעִנּיּות  ְמזֹונֹות  ֶחְסרוֹן  ּוִמּתֹוְך  ְעּבּוד  ְוַהשִּׁ רּוף  ַהטֵּ ּוִמּתֹוְך  ה  ַהְרבֵּ
ָעַלי  ַהּכֹל  ֲאִני  ל  ְמַקבֵּ ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ּוִבְזיֹונֹות  ְוַדּלּות  ְוַדֲחקּות 
י  ַקְטתִּ י ְולֹא שָׁ ַלְותִּ י ַהּטֹוב לֹא ֶאֱעזֹב לֹא שָׁ ְמָחה ּוִמנִּ ַאֲהָבה ּוְבשִׂ בְּ
אֹור  בְּ י  ַנְפשִׁ ר  ְלַקשֵּׁ ְוסֹוֶדיָה  ְוָרֶזיָה  ַהּתֹוָרה  ָהאֹור  ִמן  י  ַנְחתִּ ְולֹא 
ֶאָחד  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ֶאֱעזֹב  לֹא  ְלֶהֶבת  שַׁ ַלֶהֶבת  ֵאׁש  י  פֵּ ִרשְׁ ַהּתֹוָרה 
אי  ַודַּ בְּ א  ַהבָּ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ טֹוב  ָלֶכם  ְוִיְהֶיה  ֲעשּׂו  תַּ ְוֵכן 

ֶזה. ֶריָך ְוטֹוב ָלְך ְוַדי בְּ אי ַאשְׁ ַודַּ בְּ
ף לב:) ית דַּ ֵראשִׁ ָרָכה ָקאַמאְרָנא בְּ (ֵהיַכל ַהבְּ

ֱאמּוָנה  א  ֶאלָּ ְלָחְכמֹות  ְצִריָכה  ֵאין  ֱאמּוָנה  י  כִּ יּוד  ָחֵסר  ְוֶהֱאִמן 
ָרֵאל ּוְבִדְבֵרי  ֱאלֵֹקי ֶאָחד ֱאלֵֹקי ִישְׂ ְדֵבקּות ְוַאֲהָבה בֶּ טּות בִּ ַפשְׁ בְּ
י זֹאת  ֲחִקירֹות ַוֲהָבנֹות ָאַמְרתִּ ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י ֲאָבל לֹא בַּ
יק אֹור ֻמְפָלא מֹוֵרנּו  דִּ ֵרׁש ַהצַּ ְך פֵּ כָּ ת ֶהָעַבר ְוָאְמרּו ִלי שֶׁ בָּ שַׁ בְּ

יָנאב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמדִּ ָהַרב ַרבִּ
ף צד:) ית דַּ ֵראשִׁ ָרָכה ָקאַמאְרָנא בְּ (ֵהיַכל ַהבְּ

ָגלּות ְלָבֵרר  ְיָלה יֹוֶרֶדת בְּ לַּ ית ָאִחיָה בַּ ְוׁשֵֹמָמה בֵּ ָמר  ב תָּ שֶׁ ַותֵּ
ִרקֹות ֲעָדִרים לֹוְמֵדי  מַֹע שְׁ ד ַהּקֹוְצִרים ִלשְׁ ב ִמצַּ שֶׁ רּוִרין ַותֵּ ַהבֵּ
ְיָלה  לַּ בַּ אֹוַרְיָתא  דְּ ָרָזא  בְּ עֹוְסִקין  ַחְקָלא  ֵמַחְצֵדי  ָמּה  ִלשְׁ ּתֹוָרה 
ים  ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ְמבָֹאר בִּ ב ֶאת ֲחָמָתּה כַּ שָׁ ָמּה ַותָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִלשְׁ בְּ
ין  ַנֲעשִׂ יִלים  כִּ ְלַמשְׂ ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ִאית  ד  כַּ ַמע  שְׁ ִריַאת  ַהקְּ ַער  שַׁ
יָנה ַעל ְיֵדי ְמִסירּות  ְלכּות ַעד ַהבִּ א ַלֲעלֹות ַהמַּ ִכיְנתָּ שְׁ ְדִפין דִּ גַּ

ה. ֻאלָּ ֶנֶפׁש ְוֶזהּו ֵקרּוב ֵקץ ַהגְּ
ף ריט.) ית דַּ ֵראשִׁ ָרָכה ָקאַמאְרָנא בְּ ט.)(ֵהיַכל ַהבְּ ת ַדף ר ִש

ג



בס"ד

ת ַהּתֹוָרה ְדָרׁש מֹוֶרשֶׁ ית ַהמִּ בֵּ
ְנָיִמיָנה רח' ָהַעְצָמאּות 30 בִּ

בס"ד, ְלֵסֶדר ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ה'תש"ע

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה לכת"ר ְוָהָדר

ָראס כ"ק האדמו"ר  לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ הגה"צ ַרבִּ
ֵמָהאָלִמין שליט"א

"ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ל ּתֹוָרה בְּ ּה שֶׁ ֵמִקים ֻעלָּ

יׁשּוָעתוֹ. נַֹעם השי"ת בִּ

ִלְראֹות  בֹו",  ְמָחה  ְוִנשְׂ ָנִגיָלה  ה'  ה  ָעשָׂ ַהּיֹום  "ֶזה 
ָיָדן  ר  ֲאשֶׁ יר  בִּ ַהכַּ ִמְפָעלוֹ  בְּ כת"ר  ה  עֹושֶׂ שֶׁ ָלאֹות  פְּ
ַעם  ְלַזּכֹות  ּוְלַהֲאִדיָרּה,  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגדִּ ָתה,  ָעשְׂ
ַהּזַֹהר  ֵמֵעֶדן  יוֵֹצא  ִמנָָּהר  ִלְטעֹם  ים,  ְקדֹושִׁ ָרֵאל  ִישְׂ
ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָנא  ְוַרבָּ ָמָרָנא  ּכֹוֵנן  ר  ֲאשֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ

יוַֹחאי זיע"א.

ַהְיָקִרים,  ִחּבּוָריו  רֹות  ַעשְׂ בְּ ה  ְוִזכָּ כת"ר  ָזָכה  ִהנֵּה 
ִעְנְיֵני  בְּ ְוֵהן  ֲאָכִלים  ַהמַּ רּות  שְׁ כַּ ת  ְקֻדשַּׁ ִעְנְיֵני  בְּ ֵהן 
ִנים  ַהפָּ ְלַחן  שֻׁ כְּ ָהֲערּוִכים  ָאָדם  בָּ שֶׁ הנר"ן  ַטֲהַרת 
ְוִחּזּוק  ֲהָקָמה  בַּ ָמְצָאה  ָידוֹ  יר  ְוַכבִּ ים.  ַרבִּ ִעְנָיִנים  בְּ
ּזַֹהר  בַּ ִלּמּוִדים  ַע  ִלְקבֹּ הרשב"י"  "אֹור  עּוֵרי  שִׁ
ה  ְלַכמָּ ִהְתַרּבּו  וב"ה  ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר"  ְרְסִמים בַּ ָבִרים ִמְתפַּ ֵמאֹות. ְוַהדְּ
ַעם  ִלְהיֹות  ַהּלֹוְמִדים  ֶאת  ים  ּוַמַקְדשִׁ ִקים  ַהְמַחזְּ
יף  קִּ ַהמַּ ַהּזַֹהר"  "אֹור  ִסְפרוֹ  בְּ ּתֹוָרה  יל  ְוִהְגדִּ ֶאָחד. 
ְבֵחי  שִׁ רּו בְּ בְּ דִּ ָרֵאל שֶׁ דוֵֹלי ִישְׂ ל גְּ קוֹרוֹת כָּ ֲאָלָפיו ִממְּ בַּ
כּות  ְוַהזְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוַמֲעַלת  זיע"א  הרשב"י 
ֶאת  יס  ְלַהְדפִּ גַּם  ְוָזָכה  ּבוֹ.  ַההֹוֶגה  ְלָכל  ְמאֹד  ה  ָהַרבָּ
ָנה  ק ִליֵמי ַהשָּׁ ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ַהְמֻחלָּ דֹוׁש "תִּ ֶפר ַהקָּ ַהסֵּ

ף ְליֹום. ִלְלמֹד ּבוֹ דַּ

ַהאי  י בְּ כִּ דֹוׁש,  ַהּזַֹהר ַהקָּ ְבֵרי  דִּ ּוְמֻפְרָסִמים  ִוידּוִעים 
ַרֲחִמים ְמֵהָרה  ָרֵאל ִמגָּלּוָתא בְּ קּון ַעם ִישְׂ ִסְפָרא ִיפְּ
ַהַחי,  האר"י  ָמָרָנא  ֶהם  בָּ ָעַמל  ּוְלִפיָכְך  קכד:].  [ָנׂשא 

נּו הרש"ש  ַרבֵּ ְבֵרי  דִּ ְרְסמּו  ִהְתפַּ ׁש  ַממָּ ׁשֹון  ַהלָּ ּוָבֶזה 
ִרְגֵעי  ָאַמר ִלְבנוֹ ָהַרב ִחְזִקיָּה ִיְצָחק זיע"א בְּ זיע"א, שֶׁ
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֲאִני  "יֹוֵדַע  ָמתוֹ:  ִנשְׁ ֲעִליַּת  ֶטֶרם  ַהּקֶֹדׁש 
ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ֵיֵצא  ָלה  בָּ ַהקַּ ְוִכְתֵבי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
יַח  ְמשִׁ ּוִביַאת  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ לּוִיים  ֶזה תְּ ּוְבִלּמּוד  ְלֵחרּות, 

ִצְדֵקנּו" [ֵסֶפר הרש"ש].

ֵתנּו  ְקִהלָּ ֲחבּוַרת  בַּ ַעְצֵמנּו  ַע  ִלְקבֹּ השי"ת  נּו  ִזכָּ וב"ה 
י  ּוִמדֵּ ָמֵתנּו,  ִנשְׁ ת  ִמדַּ כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְקרֹא  הי"ו 
ְלֶאָחד  ף  דַּ ְקִביעּות  בִּ לֹוְמִדים  ָאנּו  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ
ְועֹוד  ְלֵמָאה,  ֵנר  ְלֶאָחד  ֵנר  ְבִחיַנת  בִּ ַהּזַֹהר,  ִתּקּוֵני  בְּ
ת  בָּ שַׁ ּוְבמוָֹצֵאי  אֹור-ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  ַמְרִחיִבים 
ַהגָּדֹול  בּוִעי  ַהשְּׁ עּורוֹ  שִׁ בְּ ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  קֶֹדׁש 
ַאְבָרָהם  ָהַרב  ל  ַהְמֻקבָּ מו"ר  ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ַמה  ַבד  ִמלְּ ִמּפָֹרת.  ָהַרב  שליט"א,  ִיְצָחִקי  ַכי  ָמְרדְּ

ּמּוד ַהּיֹוִמי  לִּ בּוַע ָאנּו מֹוִסיִפים ִלּמּוד בַּ יֵמי שָׁ גַּם בִּ שֶּׁ
ה.  ִהלָּ עּוֵרי ַהקְּ ּוְבשִׁ

עֹוֵמד  כת"ר  י  כִּ ְלִהוַָּדע  ַמְחנּו  שָׂ ה  ַרבָּ ְמָחה  ְושִׂ
דֹוׁש ְוַלֲהִפיָצם  ל ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר ַהקָּ יס עֹוד ֶאת כָּ ְלַהְדפִּ
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְיהּוִדי, ְועֹוד ֶאת ִחּבּורוֹ ֶהָחָדׁש ַעל  שָׁ בְּ
ן ְויֹוִסיף ַחיִָּלים  דֹוׁש, ּוִמי ִיתֵּ ָרֵאל ְוַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוֵלי ִישְׂ גְּ
ִלְלמֹד  ֶהם  בָּ ה  ְוִנְזכֶּ ָהִראׁשֹוִנים,  ִחּבּוָריו  ׁש  ְלַחדֵּ גַּם 

ַאֲהָבה. ְבֵרי ּתֹוַרת ה' בְּ ד ּוְלַקיֵּם דִּ ּוְלַלמֵּ

ֵתנּו  שָׁ ּוַבקָּ ַהֲחָסִדים,  ל  ִמכָּ י  ָקטְֹנתִּ ּוֶבֱאֶמת 
ְלִמיִדים  ַהתַּ ְצִעיֵרי  כִּ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ַרק 
ַעל  להשי"ת  ַח  בֵּ ּוְלשַׁ ל  ּוְלַהלֵּ ְלהֹודֹות  ְתִחיִלים,  ַהמַּ

דֹוֵרנּו. זִָּכינּו ְלָכל ֶזה בְּ שֶׁ

ל  כָּ ַעל  שליט"א  כת"ר  ְיבַֹרְך  ָרכֹות  ַהבְּ קֹור  ּוִממְּ
ְוַהְנָחָלָתּה  ַהּתֹוָרה  ְלַהֲעָמַדת  ְוַהִחּזּוק  ָהִעידּוד 
ֶזה  ָכל  בְּ ְתעֹוְרִרים  ַהמִּ ים  ַרבִּ ְלָבבֹות  ְוִחּזּוק  ים,  ָלַרבִּ
ּקּון  תִּ ֵמִאיר  אי  ּוְבַודַּ ַמִים,  שָּׁ בַּ ְלָאִבינּו שֶׁ ּוִמְתָקְרִבים 
ֶקֶרב  בְּ ְיׁשּועֹות  ִלְפעֹל  ְחּתֹוִנים  ּוַבתַּ ֶעְליֹוִנים  בָּ גָּדֹול 
ּוְזכּות  ּוְזכּות הרשב"י  ְיבַֹרְך כת"ר שליט"א  ָהָאֶרץ. 
ים עֹוֶמֶדת ִלְבִריאּות ּגּוָפא  דֹוׁש ּוְזכּות ָהַרבִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ְלִמיִדים  ּתֹוָרה ּוַבתַּ ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא, ְלַהְרּבֹות ֵחילוֹ בַּ

ְפָעל ַהגָּדֹול. ּוְבָכל ַהמִּ

מּו  נּו ְמֵהָרה ְלאֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָיִאיר, ְוִיְתַקיְּ ה ֻכלָּ ְוִנְזכֶּ
א ִמגָּלּוָתא  ִכיְנתָּ דֹוׁש ְלַאְקֵמא שְׁ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ נּו דִּ בָּ
ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו  ִכיַנת ֻעזֵּנּו, ּוְמֵהָרה תֶּ ַרֲחֵמי, ּוְלִעּלּוי שְׁ בְּ

ִביַאת ַהּגוֵֹאל ּוְבִבְנַין ֲאִריֵאל בב"א. ׁשּוב ה' ִצּיֹון, בְּ בְּ

ִיְקָרא זַֹהר אֹוַרְיָתא בְּ

משה עמיאל

בס"ד

ים  שִׂ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ יֹום ג' ְלֵסֶדר "ְוֵאלֶּ
ִלְפֵניֶהם"

כ"ה שבט יומא דהילולא דמרנא

האדמו"ר ר' ישראל סלנטר זצוקללה"ה

ֵמָהאָלִמין  האדמו"ר  יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ִלְכבֹוד 
שליט"א

אחדשה"כ

י  י ְלִלבִּ ֵעיר, ָאַמְרתִּ ים ִמזְּ ָתב ִמלִּ ֶטֶרם ַאֲעֶלה ַעל ַהכְּ בְּ
ע"ה  הרשב"י  ּוְכַמֲאַמר  ה,  ַעתָּ ַלֲחׁשֹות  ֵעת  לֹא 

ָמה ָלִאְדָרא, ֵעת ַלֲעשֹׂות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך. ַהְקדָּ בַּ

ַעל ַהִהילּוָלא. [הגר"י סלאנטר  ל בַּ ְבֵרי ָקְדׁשוֹ שֶׁ ְוַכיָּדּוַע דִּ
ר  יק ִנְסתָּ רּות ִלְהיֹות ַצדִּ ְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵאין ֶאְפשָׁ זי"ע], דִּ

ּבֹון ֲעִלּיֹות  ים, ְוַאִפילּו ַעל ֶחשְׁ ר הּוא ִזּכּוי ָהַרבִּ ָהִעקָּ דְּ
ה, ָידּוַע ַמֲאַמר ַהגָּאֹון ֶהָעצּום ָמָרָנא  ַרבָּ רּוָחִנּיֹות. ְוַאדְּ
ַהּכֵֹהן  יּוָדא  ְמעֹון  שִׁ ר'  מוהר"ר  יבֹות  ַהְישִׁ י  ָראשֵׁ דְּ
ָכל ֲעִליָּתוֹ ָהרּוָחִנית ָהְיָתה ַעל  ָקאּפ זצוקללה"ה, דְּ שְׁ
ר רּוָחִני –  ַמּנוֹ ַלֲאֵחִרים – ַמֲעשֵׂ ר ִמזְּ נַָּתן ַמֲעשֵׂ ְיֵדי שֶׁ

ר,  ְתַעשֵּׁ תִּ ִביל שֶׁ שְׁ ר בִּ ֶזה ֻמְבָטח ַעשֵּׂ גַּם בְּ ְרֶאה שֶׁ ְוַכנִּ
ר עיי"ש. ֲעֵרי ֹישֶׁ ָמה ְלִסְפרוֹ שַׁ ַהְקדָּ ּמּוָבא בַּ כַּ

ֲאֹזר  ָרֵאל,  ְוִישְׂ ִליהּוָדא  ֵיָאֵמר  ֵעת  כָּ ן,  כֵּ ַעל  ר  ֲאשֶׁ
ים. י לֹא ֵעת ַמֲחשִׁ ים, כִּ ֶבר ְוֵהָחֵלץ חּושִׁ גֶּ כַּ

א  ַגְעּגּוִעים, הּוא קּוְדשָׁ ר קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק בְּ ֵעת ֲאשֶׁ בָּ
ה  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ֶאת  ִמּבֹור  ְלַהֲעלֹות  הּוא,  ִריְך  בְּ

ָרֵאל. ֶנֶסת ִישְׂ ה ִעם כְּ ָגלּות ַעתָּ ר ִהיא בְּ ֲאשֶׁ

ֶעְזַרת צּוִרי ְוגוֲֹאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי בְּ

ע"ה  יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ִדְבֵרי  בְּ ַח  ִלְפתֹּ ְוָראּוי 
ף גַּ"ן: ּקּון כ"א דַּ ִתּקּוִנים תִּ בְּ

א  ִכיְנתָּ א שְׁ ִפיָנה דָּ ֵתי ַהסְּ יּה ִזיְמָנא ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכְּ בֵּ
ִכיָנה  ָרֵאל יֹוְרִדים, ַהשְּׁ ר ִישְׂ ֲאשֶׁ כַּ ירּוש: שֶׁ ָאה, פֵּ תָּ תַּ
 – ַהחֹוֵבל  ַרב  ַמאן  ְועֹוד  ֶהם,  ִעמָּ יֹוֶרֶדת  ַהְקדֹוָשה 
ֵרֶעךָ,  ְלַמת  שַׂ ְחּבֹל  תַּ ָחבֹל  ִאם  יּה  בֵּ ַמר  ִאיתְּ דְּ ַההּוא 
ִיְפרֹׁש  ְוכּו',  ִני  שֵׁ ַבִית  בְּ ְחּבֹל  תַּ ִראׁשֹון  ַבִית  בְּ ָחבֹל 
א  דָּ ּוְבִגין  ְוכּו'  ָטִבין  ְויֹוִמין  ָתא  בְּ שַׁ בְּ ֲעַלְייהוֹ  ָנָפיו  כְּ
ִאיִהי  ָאה דְּ א ִעלָּ ִכיְנתָּ ִאיִהי שְׁ קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך דְּ
ַמְתִרין  ם דְּ יָלְך ְוכּו' עיי"ש. ֲהֵרי ְמבָֹאר שָׁ יּוְבָתא דִּ תְּ
ְלָכל  [ז"א  ִכיָנה  ַהשְּׁ ְלָגלּות  ִיְגרֹם  ּלֹא  שֶׁ זֵָּהר  יִּ שֶׁ ָאָדם  בָּ
מוֹ  ֵלם]. כְּ ּקּון ַהשָּׁ ָלִלית ַלתִּ אי ְלַהֲעלֹוָתּה כְּ ָרִטית ּוְבַודַּ צּוָרה פְּ ֶאָחד בְּ

ּתֹוֶסֶפת  ֵיׁש  ְועֹוד,  ִני.  שֵׁ ּוְבַבִית  ִראׁשֹון  ַבִית  בְּ ָהָיה  שֶׁ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. בָּ שַׁ ִכיָנה ַהְקדֹוָשה בְּ ַוֲעִליָּה ַלשְּׁ

ג גָּדֹול ִלְבלַֹע  ַההּוא ִזיְמָנא ַוְיַמן ה' דָּ ם "בְּ ְך שָׁ ּוַבֶהְמשֵׁ
ְויֹוָנה  יּה  בֵּ ַמר  ְדִאתְּ ַקְדָמָאה  גָּלּוָתא  א  דָּ יֹוָנה",  ֶאת 
ָך  ִעמְּ ֵאֵרד  ָאנִֹכי  הּוא  ְוָדא  ִפיָנה,  ַהסְּ ֵתי  ַיְרכְּ ֶאל  ָיַרד 
ְועֹוד  ִנְפָלאֹות,  ְוִתְרֶאה  ָבָריו  דְּ עיי"ש  ְוכּו'  ִמְצַרְיָמה 
ת  לֹוִנית בַּ א ָנָחׁש פְּ ָגה דָּ א ס"מ, דָּ ג גָּדֹול דָּ ַוְיַמן ה' דָּ
ַמר  ְדִאתְּ ַרב  ֵעֶרב  ִאיהּו  דְּ חֹוֵבל  ַרב  ֵמַההּוא  זּוֵגיּה, 
ֲעֵליּה  ִסיל  ַהכְּ חֹוק  ּוְטחֹול הּוא שְׂ ַרב,  ֵעֶרב  ְוַגם  יּה  בֵּ
ִסיִלים ָינּוח, ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה  ֵחיק כְּ ַעס בְּ י כַּ ַמר כִּ ִאתְּ
ם  שָׁ ְך  ּוַבֶהְמשֵׁ הגר"א].  גי'  [ְלִפי  עיי"ש  ְוכּו'  א  ַנְפשָׁ א  דָּ
ִמנְַּייהּו  ַקִטיל  ְצַרִים  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ ָנְפקּו  דְּ ּוְבִזְמָנא 
ֵמתּו  ִעים  ָהְרשָׁ ֵהם  יִגים  ַהסִּ שֶׁ אּור  בֵּ  – ַסִגיִאין 
ְתָרָאה ָעִתיד הקב"ה ְלַקְטָלא  ּוְבָגלּוָתא בַּ ִמְצַרִים,  בְּ

ֵהם ָהֵעֶרב ַרב. ִעים שֶׁ אּור, ֶאת ָהְרשָׁ לֹון – בֵּ

גֲָּאלּו  יִּ ְתָרָאה – שֶׁ ָגלּוָתא בַּ א בְּ ַגוָּוָנא דָּ ְך – כְּ ּוַבֶהְמשֵׁ
 – ָרמּוז   – יּה  בֵּ  – הזוה"ר   – ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  נָּה  ִממֶּ
ִאיהּו אֹור  ֵסֶפר ַהּזַֹהר – דְּ ִאם ִיְלְמדּו בְּ הו"ה ר"ז – שֶׁ
ְתַרְיָתא – ַעל ְיֵדי ֶזה ָיִאיר ָלנּו הקב"ה ֶאת  פּוְרְקָנא בַּ דְּ
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ה ָהַאֲחרֹוָנה – ְלַקיֵּם כִּ ֻאלָּ אֹור ַהגְּ
סֹודֹות  ְלעֶֹמק  ְזּכּו  יִּ שֶׁ  – ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים 
ִמּתֹוָרֶתָך  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאבִּ ֵעיַני  גַּל  כמ"ש  ַהּתֹוָרה 
ִליֻכהּו  שְׁ תַּ ַהְיאָֹרה  ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  כָּ ִאיהּו  ְוָדא   –

ֶאת  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ  –
אֹור  ִניִמּיּות  פְּ
ְועֹוד  ְוכּו'.  ַהּתֹוָרה 
ַאֵחר:  ָבר  דָּ ם:  שָׁ
ְוכּו'  ג  דָּ ה'  ַוְיַמן 
ִזיְמָנא  ַההּוא  בְּ

ד



ְדָאָגה  דִּ דּוֲחָקא  בְּ יֹוָנה  ֶאת  ַויֵָּקא  ג  ַלדָּ ה'  ַוּיֹאֶמר 
ַהגָּדֹול  ֵמַהּדַֹחק   – ֲעִנּיּוָתא  ִמן  דֹוֲאִגין  דְּ ְלהֹון  דִּ
ֶזה  ּדַֹחק  שֶׁ  – ִמּדּוֲחָקא   – ָהֲעִנּיּות  ֵני  ִמפְּ ּדוֲֹאִגים  שֶׁ
א  קּון ִמן גָּלּוָתא, ַהדָּ ל ַהגָּלּות – ִיפְּ ָאה שֶׁ ִלים ַהסְּ ַישְׁ
ַתְכִלית  ְהיּו בְּ יִּ שֶׁ יַע – כְּ ְכִתיב ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹושִׁ הּוא דִּ
יַע אֹוָתם,  יס] ָאז ּתֹושִׁ רּוָטה ִמן ַהכִּ ְכֶלה פְּ ֲעִנּיּות [כמאחז"ל תִּ

עיי"ש.

ּתֹוֵמם  ִמשְׁ ם,  שָׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ָהרוֶֹאה  ְוָכל 
ֵעֶרב  דְּ זוֹ  ַאֲחרֹוָנה  גָּלּות  שֶׁ ָרמּוז,  ַהּכֹל  ֵאיְך  ִלְראֹות 

דּוֲחָקא ְוֵלָצנּוָתא. ַרב, ִהיא גָּלּות דְּ

ר  ְמעֹון בַּ י שִׁ ְוֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ּוְברּוָרה, ָלרּוץ ְלַרבִּ
דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְוֵעֶסק  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  יוַֹחאי 
ַרֲחִמים  בְּ נֵֵּצא  שֶׁ הרשב"י  ָלנּו  ַמְבִטיַח  ֹזאת  בְּ שֶׁ
ְוַכיָּדּוַע  עִֹני].  ל  שֶׁ יֹון  ִנסָּ [ְולֹא  יֹון  ִנסָּ ָצִריְך  ְולֹא  ֵמַהגָּלּות, 
הבעש"ט,  הרש"ש,  המהרח"ו,  ִלים  ַהְמֻקבָּ ְבֵרי  דִּ
ְרֵסם  ְלִהְתפַּ ֶזה  ִלּמּוד  ָעִתיד  דְּ ְועֹוד,  ַחי  ִאיׁש  ן  ְוַהבֶּ
ה ְוָתבוֹא  דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ גֵָּאל ַהשְּׁ ּוְלִהגָּלֹות, ְוַעל ָידוֹ תִּ

ה. ֻאלָּ ַהגְּ

ַהגָּאֹון  מֹוֵרנּו  ְבֵרי  דִּ יָרה,  ַאְזכִּ ֹזאת  גַּם  ָבַרי  דְּ ּוְבתֹוְך 
ְרִזי זצללה"ה  מּוֵאל דַּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ ַהצַּ

לֹוַמר  ים, כְּ ַהַחיִּ ֵעץ  ַיֲחִזיק בְּ ָיִמים  ְלַהֲאִריְך  ָהרוֶֹצה  דְּ
זוֹ  ָלה  ְוַקבָּ ָיָמיו,  ַיֲאִריכּו  ּוְבֶזה  הסו"ד  תֹוַרת  בְּ ִיְלמֹד 
ָתָי"ה זי"ע ֶנֶאְמָרה ְוָכְך ָהָוה  י ְיאּוָדה פְּ י ָמָרָנא ַרבִּ ִמפִּ
קּוְנְטֵרס  בְּ ָבָריו  דְּ [הּוָבא  ָעִמים  פְּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ ה  ְלַמֲעשֶׂ גַּם 

רֹון]. ִזכָּ

מַֹע, ְוָאֵכן  ָחָלה ְולֹא ָאָבה ִלשְׁ ָחָכם ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ּוַמֲעשֶׂ
ה ָיִמים שבחל"ח רח"ל. מָּ ְלַאַחר כַּ

 – אּוָלם  כְּ ָרָחב  ָהָיה  ם  בָּ לִּ שֶׁ ים  ָפַרדִּ ַהסְּ דֹוֵלי  גְּ ְוָכל 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַמֲעָלָתם  ל  כָּ יגּו  ִהשִּׂ

ִסְדָרם. ִמיִדים כְּ תְּ

ִמְצַרִים  ִעיָרק,  ָחאֶלּב,  בְּ ִהּלֹות הק'  ַהקְּ ל  כָּ ְוַכיָּדּוַע שֶׁ
ְמדּו  לָּ שֶׁ ֲחבּורֹות  ֲחבּורֹות  ָהיּו  ִמיד  תָּ ְועֹוד,  ַמרֹוקוֹ 
ּוִבְפָרט  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ יֹום  ּוְבָכל  ַלְיָלה  ָכל  בְּ עֹות  שָׁ
ן ִאיׁש ַחי זיע"א,  ל ָמָרָנא ַהבֶּ דֹורוֹ שֶׁ ּדֹור ָהַאֲחרֹון, בְּ בַּ
ׁשּור  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִעְנְיֵני  ָלְמדּו  ִמְצָוה  ה  ַמֲעשֵׂ ל  כָּ ַעל 
טֹוִבים,  ּוְבָיִמים  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ה  ְסֻעדָּ ּוְבָכל  ְצָוה,  ַלמִּ
א  דֹוׁש ַסבָּ רֹות ַעל ִנְפָטִרים, ָלְמדּו זַֹהר ַהקָּ ַאְזכָּ ְוֵכן בְּ
ְמָחה  שִׂ ְוָכל  ִמיָלה  ּוִבְבִרית  ְוָהִאְדרֹות,  ִטים  פָּ ִמשְׁ דְּ
ַח  ִלְפתֹּ תֹוַרת הרשב"י  כְּ ָלנּו  ֵאין  ָיְדעּו, שֶׁ ֹזאת  י  כִּ  –
ַתח  פָּ  – ה  ִפלָּ תְּ ל  כָּ ְוִלְפֵני  ָמה,  שָׁ ַהנְּ ּוְלַטֲהַרת  ב  ַהלֵּ
ָאנּו  ְוָלֵכן  ּקּוִנים].  ַלתִּ ָמה  ַהְקדָּ הּוָבא בַּ [שֶׁ ָזכּור ָלטֹוב  ֵאִליָּהּו 
לֹוְמִדים  ְועֹוד  עֹוד  ְלהֹוִסיף  ִקים  ּוִמְתַחזְּ ִמְתעֹוְרִרים 
ְוַעל  ַהּסֹוֵגר,  ְוהּוא  ַהּפֹוֵתַח  הּוא  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ִלּמּוד  בְּ ָרָכה  בְּ רוִֹאים  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי 
י  ִחּדּושֵׁ ים  ּוִמְתַרבִּ חּוׁש,  בְּ ְרגָּׁש  ְוַכמֻּ יָּדּוַע  כַּ ְגֶלה  ַהנִּ
ּנּו ּתֹוְצאֹות  י ִממֶּ ִחים ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה כִּ ּתֹוָרה ְוִנְפתָּ
ים ִויַטאל וברמח"ל והגר"א  י ַחיִּ ַרבִּ ְמבָֹאר בְּ ים. כַּ ַחיִּ

ֲאִריכּות. "אֹור ַהּזַֹהר" בַּ והחיד"א הק', ְוַעיֵּן עֹוד בְּ

ְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵיׁש ִמְפָעל  ל ֹזאת – ִהנֵּה ָזִכינּו דִּ ְוַאַחר כָּ
ִפיץ  מֵּ שֶׁ  - ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל   - ְוָעצּום  יר  בִּ כַּ
בֹוד  רֹאׁשוֹ כְּ ּמּוד הק' ַהזֶּה, ְוָהעֹוֵמד בְּ ה ֶאת ַהלִּ ּוְמַגלֶּ

ת האדמו"ר הגה"צ ֵמָהאָלִמין שליט"א.  ְקֻדשַּׁ

ְלָהִפיץ  ַלּקֶֹדׁש,  ר  ּוְלִהְתַחבֵּ ְלִהְתַחזֵּק  ִמְצָוה  ר  ֲאשֶׁ
ה. ּוְביֹוְדָעִני שהאדמו"ר  ֻדשָּׁ ּוְלַהְרּבֹות עֹוד ַחיִָּלים ַלקְּ
ַכת  ּוַמְהפֵּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ִחּבּוָריו  רֹב  בְּ ַהיָּדּוַע  ִליָט"א  שְׁ
רּות  ְוַכשְׁ ֲאָכִלים  ַהמַּ רּות  שְׁ כַּ ִעְנַין  בְּ ה  ָעשָׂ שֶׁ ָהעֹוָלם 
ת  ים, ּוְבִעְנַין ְקֻדשַּׁ ים ְלִזּכּוי ָהַרבִּ הסת"ם ּוְסָפָריו ָהַרבִּ
ְועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ ּוְסָפָריו  ֶנֶסת,  ַהכְּ ית  בֵּ ת  ּוְקֻדשַּׁ ִרית  ַהבְּ
 – ֵחילוֹ  ל  כָּ ָאַזר  ַמִים.  שָׁ ם  ְלשֵׁ ְוַהּכֹל  ְסָפִרים,  ְועֹוד 
ָנה  שֵׁ ּוִמעּוט  ַמֲאָכל  ִמעּוט  בְּ ׁש,  ַממָּ ְוֵלילֹות  ָיִמים 
ַרֲחִמים  בְּ ְמֵהָרה  בִּ בֹוא  תָּ שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְלָזֵרז  ר  ָהִעקָּ  –

ּוְבַאֲהָבה.

דֹוׁש, ְוטֹוֵפַח ַעל ְמַנת  ּזַֹהר ַהקָּ עּוִרים בַּ ה שִׁ מָּ ְוָיַסד כַּ
ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַלל  כְּ ל  כָּ ׁש  ַממָּ ים  ישִׁ ְרגִּ מַּ שֶׁ יַח,  ְלַהְטפִּ
דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  השי"ת  ַרֲחֵמי 
ַכי  ן ִאיׁש ַחי זי"ע ְוָהַרב ָמְרדְּ ְבֵרי ַהבֶּ ְרסּום דִּ ּוִבְפָרט פִּ
ֶאֶלף  עֹוֶלה  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ּמּוד  לִּ שֶׁ זי"ע,  י  ְרַעבִּ שַׁ
ָעה  שָּׁ א ֶמֶלְך, שֶׁ סֵּ יֹום חֹל, ְוִדְבֵרי ַהכִּ ָעִמים יֹוֵתר ִמבְּ פְּ
ֶזה  ל  כָּ ט.  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ָנה  ְלשָׁ עֹוָלה  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ים ַחיִָּלים  ָרֵאל, ּוִמּיֹום ְליֹום ַמְרבִּ ֵני ִישְׂ ַמְלִהיב ִלּבֹות בְּ
ָהָאֶרץ  ל  כָּ שֶׁ ַעד  ר,  ִמְספָּ ְלֵאין  עּוִרים  שִׁ ּוִמּתֹוְסִפים 
ַהּלֹוְמִדים  ל  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ָאה,  ִעלָּ ִזיָהָרא  ֵלא  מָּ תִּ
שֹׂון  שָׂ בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ בֹוא  תָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִדים  ְוַהְמַלמְּ

ְמָחה בח"ן ואהב"ה. ְושִׂ

ה ְלִמְפָעל  ֻדשָּׁ קְּ ֵבק בַּ ִתי ַלֲעֹזר ּוְלַסיֵַּע ְלִהדָּ ּוִמְצָוה ַרבָּ
ָבַרי,  ית דְּ ֵראשִׁ ֵהֵבאנּו בְּ מוֹ שֶׁ ָכל ַהּכַֹח, כְּ ָקדֹוׁש ֶזה בְּ
ֵעת ַלֲעשֹׂות ַלה' ֵהֵפרּו  ְבֵרי הגר"י ָסָלאְנֵטר זי"ע, דְּ דִּ
ָלה  ֶחֶבל ַהצָּ ִתי לֹא ָיסּור ֵהנָּה, ֶלֱאחֹז בְּ ּתֹוָרֶתךָ, ּוִמי פֶּ

דֹור ֶזה. בְּ

ַרְעָיא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלַהְבָטַחת  ה  ִנְזכֶּ ן  כֵּ ְיֵדי  ְוַעל 
ַרֲחֵמי.  גָּלּוָתא בְּ ִמן  יּה  קּון בֵּ ִיפְּ [ָנׂשא קכ"ד] דְּ ְמֵהיְמָנא 
ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  בָּ "ה'  סּוק  ַהפָּ נּו  בָּ ְוִיְתַקיֵּם 

"ָא. בְּ ֵנָכר" בִּ

ִמן ַחְבַרָיא ת ַהּתֹוָרה ַחד ְזֵעיָרא דְּ ִבְרכַּ בְּ

מאיר חיים  בן אאמו"ר ר' משה יו"ט זלה"ה בן 
אמו"ר ר' יוסף זלה"ה

נ.ב. 

ת  ֵני ְקִהלַּ ְלָסִבי זצ"ל, ֵמַרבָּ ָהָיה  ָלה שֶׁ ר ֵנס ַהצָּ ַוֲאַספֵּ
ְתקּוַפת  בִּ ִמְצַרִים,  בְּ עֹודוֹ  בְּ ְוַאְחָוה",  "ַאֲהָבה 
ִנְכְנסּו  ימ"ש  ְרָמִנים  ַהגֶּ שֶׁ כְּ ָהעֹוָלִמית,  ְלָחָמה  ַהמִּ
ל  כָּ שֶׁ ִהְכִריזּו  ֶבת,  ַרכֶּ בָּ ִסיעֹות  ַהנְּ ַאַחת  בְּ ְלִמְצַרִים 
ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  רֹוָבה,  ַהקְּ ֲחָנה  תַּ בַּ אן  כָּ ֵיְרדּו  הּוִדים  ַהיְּ
לֹא  ה ַעְצמוֹ כְּ תוֹ ְלָהִמית. ָסִבי זצ"ל ָעשָׂ ֵיֵרד ַאַחת דָּ
הּוִדים ָיְרדּו –  ל ַהיְּ ֲחָנה, ְוִאּלּו כָּ תַּ ים ְולֹא ָיַרד בַּ ֵמשִׂ
ִאּלּו ִמן  יׁש כְּ ִהְרגִּ יַָּרד ֶנֱהַרג, ְוִאּלּו ָסִבי, שֶׁ ל ִמי שֶׁ ַאְך כָּ

ל.  ַמִים מֹוִרים לוֹ לֹא ָלֶרֶדת, ְוָכְך ִנצַּ ַהשָּׁ

ִסְדָרן ַחְברּוָתא  ָסִבי זצ"ל ָהָיה לֹוֵמד כְּ ַאַחר ִהוְָּדִעי דְּ
ִעם  ָלַמד  ְוֵכן  זצ"ל,  ָחָמִווי  ָהַרב  ִעם  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ָלה ְוזַֹהר  ֵדל לחי"ט ָמָרן הגר"ע יֹוֵסף שליט"א ַקבָּ ִיבָּ
ים  ר ֵאיָנּה ְידּוָעה ְלַרבִּ ְסתָּ נִּ ר גְַּדלּותוֹ בַּ דֹוׁש – ֲאשֶׁ ַהקָּ

ה ִהיא ! י ַרבָּ – כִּ

ילוֹ. ל הרשב"י הק' ְלַהצִּ אי ָעַמד לוֹ ְזכּותוֹ שֶׁ ַודַּ בְּ

ּתֹוָרתוֹ  ּוְבכַֹח  הק'  שהרשב"י  ּוְמֻפְרָסם,  ָידּוַע  ֶזהּו  דְּ
יל. ד ְזכּות ּוֵמֵגן ּוַמצִּ הק' ְמַלמֵּ

ַלְחמוֹ,  ֵמָנה  שְׁ "ר  ֵמָאשֵׁ  – ְרׁשּומֹות  י  ּדֹוְרשֵׁ ְוָדְרׁשּו 
ֵמָנה  שְׁ  - ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ּמּוד  ִמלִּ ר"ת  ר  ֵמָאשֵׁ
בּוק  ַהדָּ ְוָכל  ִמּיּות,  ַגשְׁ בְּ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  בְּ ֵהן   – ַלְחמוֹ 

ים. ֵתב ְלַחיִּ ים ִיכָּ ַחיִּ בַּ

ְבָרָכה,  הק' מאיר חיים בִּ

י א' ֱאלּול תשס"ט שִּׁ יֹום ַהשִּׁ

ים" י ָהַרבִּ ִלְכבֹוד "ֶחְבַרת ְמַזכֵּ

לֹום ּוְבָרָכה! שָׁ
ם  ַאתֶּ שֶׁ ַהּטֹוָבה  ַעל  ֵלב  ֶרב  ִמקֶּ ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ָרִצינּו 
ֶאת  ִלְלמֹד  אֹוָתנּו  ים  ּוְמַזכִּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַעם  ים  עֹושִׂ
ַרב.  ֶסף  כֶּ ֶזה  ַעל  הוֵֹצאֶתם  ּוֶבַטח  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ְלִמְצוֹות  ְזּכּו  תִּ ה',  ֵמִעם  ֵלָמה  שְׁ ְהֶיה  תִּ ֶכם  כְֻּרתְּ ַמשְׂ
ָלֶכם  ֲעמֹד  תַּ ַהּזֹאת  דֹוָלה  ַהגְּ ְצָוה  ַהמִּ ּוְזכּות  ַרּבֹות, 

ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶכם, ָאֵמן.
ר  ַהְמֻהדָּ ט  ַהסֶּ ֶאת  ָאנּו  גַּם  ְלנּו  ִקבַּ ָיִמים  ה  מָּ כַּ ִלְפֵני 
יֵּׁש  שֶׁ יָון  כֵּ ַמְחנּו,  שָׂ ְך  כָּ ְוָכל  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ
ְלַהְתִחיל  ּוְרצֹוִני  "י,  ַרשִׁ ְכַתב  בִּ ן  ָישָׁ זַֹהר  ִית  בַּ בַּ ָלנּו 
יָון  כֵּ ְמאֹד  ה  ָקשֶׁ ָהָיה  ֲאָבל  ְקָצת,  יֹום  ל  כָּ ִלְלמֹד 
ֶאת  ָמָצאנּו  ם  רּוְך ַהשֵּׁ בָּ ַעד שֶׁ ִלְקִריָאה.  ה  זֶּה ָקשֶׁ שֶׁ
ּוִמיָּד  ִלְתרּוָפה.  ָעִלים  כְּ ָלנּו  ָהָיה  ְוֶזה  ֶכם  לָּ ים שֶׁ פִּ ַהדַּ
ַלְחנּו ָלֶכם,  ים ְושָׁ פִּ אנּו ֶאת ַהדַּ ר ָלנּו ִמלֵּ ְפשֵׁ ִהְתאַּ שֶׁ כְּ
ַלְיָלה  אֹותוֹ  ִהְזַמּנּו זַֹהר, בְּ ּנֹוַדע ָלֶכם שֶׁ שֶׁ ְוָאֵכן ִמיָּד כְּ
ּקֹות  דַּ ַאֲחֵרי  ִית  ַלבַּ ט  ַהסֶּ ל  כָּ ֶאת  ָבר  כְּ ל  ְלַקבֵּ ָזִכינּו 
ֶלא  ׁשּום ָמקֹום, ְוַהפֶּ ֵאין בְּ רּות שֶׁ ׁש - שֵׁ ְספּורֹות ַממָּ

ֶסף!! ִחנָּם ֵאין כֶּ ַהּכֹל בְּ ֶהָעצּום שֶׁ
ׁש  ַממָּ ֶכם,  לָּ שֶׁ ים  פִּ ַהדַּ ֶאת  ָראנּו  קָּ שֶׁ כְּ ַהְתָחָלה  בַּ
ִחנָּם  בְּ ִקים  ְמַחלְּ ם  ַאתֶּ שֶׁ ֵעיֵנינּו  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאַמּנּו  לֹא 
ַעְלנּו  ִהְתפַּ ׁש  ַממָּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ָלל,  כְּ ֶרַוח  ַרת  ַמטְּ ְללֹא 
עֹוֶמֶדת  שֶׁ דֹוׁשֹות)  ַהקְּ מֹות  שָׁ ַהנְּ (אוֹ  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ָמה  שָׁ ֵמַהנְּ
לֹא  ה,  ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי  ׁש  ַממָּ ֶזה,  גָּב  ִנשְׂ ָבר  דָּ ֵמֲאחֹוֵרי 

ָרֵאל. ַאְלָמן ִישְׂ
יכּו  ְמשִׁ תַּ שֶׁ ֵדי  כְּ ש"ח   200 רּומֹות  ַלתְּ הֹוַסְפנּו 

ה.  דֹושָׁ ֲהָפָצה ַהקְּ בַּ
ֶכם  כְֻּרתְּ ַמשְׂ ּוְתִהי  ּכֲֹחֶכם  ר  ְוִיישַׁ ְלִמְצוֹות  ְזּכּו  תִּ
ָאנּו  ה שֶׁ ֻאלָּ ָבר ַלגְּ ה כְּ ֵלָמה ֵמִעם ה', ּוִבְזכּוְתֶכם ִנְזכֶּ שְׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים, ָאֵמן כֵּ ים ָלּה ֵמאֹות שָׁ ְמַצפִּ

ִחְזקּו ְוִאְמצּו!
ם. ִעּלּום שֵׁ ֶהָחֵפץ בְּ

ה



ַכי ֲהִליכֹות ָמְרדְּ
ֶפר "ַעּמּוֵדי עֹוָלם" ּובוֹ ֵמֲהִליכֹות ֶרק ִמּתֹוְך ַהסֵּ פֶּ

ִליָט"א ָהַרב  ַכי ִיְצָחִקי שְׁ ל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ מו"ר ַהְמֻקבָּ
ִמּפָֹרת

א:  ּנֹושֵׂ בַּ

דֹוׁש עּור ַהּזַֹהר ַהקָּ שִׁ

ָקא  ין ִאינּון דְּ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאילֵּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ "ְוַהמַּ
ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר" א א דְּ ּזַֹהר דָּ ִלין בַּ דְּ תַּ ִמשְׁ

ִליָט"א  ַכי ִיְצָחִקי שְׁ ל ָהַרב ַאְבָרָהם-ָמְרדְּ נּו ַהְמֻקבָּ א. מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ
ת  בָּ ָכל מֹוָצֵאי שַׁ דֹוׁש, בְּ ּזַֹהר ַהקָּ עּור ַהגָּדֹול ַלה' בַּ ְמַקיֵּם ֶאת ַהשִּׁ

ְדָרׁש ב. ֵבית ַהמִּ קֶֹדׁש בְּ

ם  ּמּוד ְולֹוַמר: ְלשֵׁ ַח ֶאת ַהלִּ ִליָט"א ִלְפתֹּ ִפי מו"ר שְׁ ָלא בְּ ב. ַמְרגְּ
ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  בִּ יּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ ִיחּוד 
(ה')  ִלים  שְׁ ִיחּוָדא  בְּ ֵק"י  ָוא"ו  בְּ ֵק"י  יֹו"ד  ם  שֵׁ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו, 
ִכיַנת  שְׁ ְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  יּה  ִכיְנתֵּ שְׁ ְלַאְקֵמא  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ם  שֵׁ בְּ
קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוַבֲהֵדין  ֵמָחה,  שְׂ ִנים  ַהבָּ ֵאם  ֻעזֵּנּו 
ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי  ַרֲחֵמי.  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעשֵׂ ּוַמֲעשֵׂ

רּוְך ְידָֹוד ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ִיְמלְֹך ה' ְלעֹוָלם  ּמּוד: בָּ ּוְבִסּיּום ַהלִּ
ָאֵמן ְוָאֵמן:

ִסים  נְּ ְתכַּ ַהמִּ ַהְדַרת-ֶמֶלְך  ַעם  רֹב  ֲהמֹון  בַּ ִמְתַקיֵּם  ּמּוד  ַהלִּ ג. 
ת קֶֹדׁש. בָּ ָכל מֹוָצֵאי שַׁ ִסְדָרן בְּ ִמיִדין כְּ ּוָבִאים ֵמַרֲחֵבי ָהָאֶרץ תְּ

צּוי  ֶפר ַהמָּ סֵּ ר בַּ ְקִריָאה ְוֶהְסבֵּ ִלּמּוד ָרצּוף, בִּ ּמּוד ִמְתַקיֵּם בְּ ד. ַהלִּ
ת  ָפָרשַׁ ים, ֶהָארֹות בְּ אּוִרים ְוִחּדּושִׁ ָלמֹות בֵּ ל לֹוֵמד, ְוַהשְׁ ַיד כָּ בְּ
ַהְמעֹוְדִדים  ֲחָכִמים  ה  ּוַמֲעשֵׂ מּוָסר  ְבֵרי  דִּ ַוֲהָלכֹות,  בּוַע  ַהשָּׁ

ִקים ַלֲעבֹוַדת ה'. ּוְמַחזְּ

ֶהָארֹות  עּור  שִׁ ָכל  בְּ יר  ְלַהְזכִּ ִליָט"א  שְׁ מו"ר  ִפי  בְּ ָלא  ַמְרגְּ ה. 
ָהֲאִר"י,  "י,  בִּ ַרשְׁ ִלים:  ַהְמֻקבָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  דֹוֵלי  ִמגְּ ים  ִחּדּושִׁ
ן- ַעל ַהבֶּ ים בַּ י יוֵֹסף ַחיִּ ם טֹוב, ַרבִּ ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ י ִישְׂ "ׁש, ַרבִּ ָהָרשָׁ
ַעל  ֵניאֹור ַזְלָמן בַּ י שְׁ י ַיֲעקֹב ַאּבּוַחִציָרא זיע"א, ַרבִּ ִאיׁש-ַחי, ַרבִּ

י ַנְחָמן ֵמאּוַמן ְועֹוד - זיע"א. א ְוַרבִּ ישָׁ ְנָיא ַקדִּ ַהתַּ

ָנה: ְרֵקי-ִמשְׁ פִּ

ָלה. בָּ יבּות ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ גֶֹדל ַמֲעַלת ַוֲחשִׁ ַמֲאָמר בְּ

ְזַמנֵּי  ַהְנָהגֹות  ּמּוד.  ַהלִּ יבּות  ֲחשִׁ  – ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרנּו  ַאשְׁ
א'-  בְּ ְסדּוִרים  ּמּוד  ַהלִּ ַמֲעלֹות  ּמּוד.  ַהלִּ ְרֵכי  דַּ ַהְנָהגֹות  ּמּוד.  ַהלִּ
ְמקֹורֹות  בִּ ְוֻלְקטּו  ים  ַרבִּ ְסָפִרים  בִּ רּו  ִנְזכְּ ן  ְלַקמָּ דִּ קֹורֹות  ַהמְּ ב'. 
ר  ָעִמיר ּגְֹרָנה ָלבֹוא ְלָמקֹום ֶאָחד ְלַעטֵּ ׁשֹוִנים, ובס"ד ֲאַסְפנּום כְּ

אן. ִליָט"א כָּ ל מו"ר שְׁ ֶאת ֵהיָכלוֹ שֶׁ

ָלה הּוא מּוָסר ָלָאָדם ג. בָּ ר ַהקַּ ַמֲאָמר ִעקַּ

ָלה ד בָּ יבּות ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ גֶֹדל ַמֲעַלת ַוֲחשִׁ ַמֲאָמר בְּ

יבּות  ַוֲחשִׁ ַמֲעַלת  גֶֹדל  בְּ ָהָאֶרץ...  ְוָתֵגל  ַמִים  ַהשָּׁ ְמחּו  ִישְׂ
זיע"א  "י  בִּ ַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ִהנֵּה  ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִלּמּוד 
הֹון  ַמר בְּ ָלה ְדִאתְּ יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי ַקבָּ כִּ שְׂ בזוה"ק ה: "ְוַהמַּ
ִלין  דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאינּון דְּ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאילֵּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ְוַהמַּ
ּה  ין בָּ שִׂ נְּ ִמְתכַּ ֵתַבת נַֹח דְּ ֵאינוֹ כְּ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר דְּ א דְּ ּזַֹהר דָּ בַּ

ַהֲעלְֹתָך קנ"ג. א.  זוה"ק בְּ

ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר. ים בְּ יס ְלִזּכּוי ָהַרבִּ מַֹע ּוְלַהְדפִּ ן ִלשְׁ עּוִרים ִנתָּ ב.  ֶאת ַהשִּׁ

ֶפר "ֵמִאיר אֹור ִלי" ַהנַּ"ל. מֹות ַהסֵּ ג.  ִמּתֹוְך ַהְקדָּ

אּוִרים  בֵּ ִלי"  אֹור  "ֵמִאיר  ֶפר  ַהסֵּ ֶפַתח  בְּ ת-ָהַרב  ְרכַּ בִּ ְבֵרי  דִּ ִמּתֹוְך  ד.  
וָּנֹות  ַהכַּ ַער  ְושַׁ ים  ֵעץ-ַחיִּ ִסְפֵרי  בְּ ִליָט"א  שְׁ מו"ר  עּוֵרי  ִמשִּׁ ים  ְוִחּדּושִׁ

ְועֹוד.

ַהֲעלְֹתָך קנ"ג. ה.  זוה"ק בְּ

ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  כָּ ִיְתַקיֵּם  ְבהֹון  דִּ ְלכּוָתא  ִממַּ ַבע  ְושֶׁ ֵמִעיר  ַנִים  שְׁ
א". ִסְפָרא דָּ ִליֻכהּו ְוָדא אוָֹרה דְּ שְׁ ַהְיאָֹרה תַּ

יִלים  כִּ שְׂ "ְוַהמַּ לרשב"י ו:  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ְועֹוד 
ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך,  דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ ָהָרִקיַע,  ֹזַהר  כְּ ַיְזִהירּו 
יֹון,  ִנסָּ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאילֵּ בְּ ׁשּוָבה,  תְּ ָאה,  ִעלָּ ִאיָמא  דְּ זֹוֲהָרא  ִמן 
ַהאי  ִאיהּו  דְּ ַחיֵּי,  דְּ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין 
ָדד  הֹון ה' בָּ ַרֲחֵמי, ְוִיְתַקיֵּם בְּ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ

ַיְנֶחּנּו..." ְוכּו'.

זיע"א ז:  ּבּוַזְגלוֹ  ה  משֶׁ ן  בֶּ לֹום  שָׁ ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ְוִדְבֵרי 
ר, אוֹ ִמּתֹוְך  ָלה, אוֹ ְמַחבֵּ ֵדהּו ַקבָּ ַלמְּ יְּ יָּכֹול ִלְקנֹות לוֹ ַרב שֶׁ ּוִמי שֶׁ
ל – ּגוֵֹרם אֶֹרְך גָּלּוָתא. ּוְבֵפרּוׁש ָאַמר ֵאִליָּהּו  ָפִרים, ּוִמְתַרשֵּׁ ַהסְּ
ְרקּון ִמן  דֹוׁש  ִיְתפָּ ְבַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ְמעֹון 'דִּ י שִׁ ַהנִָּביא ְלַרבִּ
ָבִרים  ָנה ּוֵפֵרׁש דְּ ְתָרָאה'. ְועֹוד שָׁ ָדָרא בַּ ד ִאְתגְַּלָיא בְּ גָּלּוָתא, כַּ
אן רח"ל 'ויליה ַטב ֵליּה  ַתב כָּ כָּ לֹׁש, ּוִמּגֶֹדל ָהעֶֹנׁש שֶׁ ָעִמים שָׁ פְּ
ָכר  ּנּו ִיוַָּדע ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ְוגֶֹדל ַהשָּׂ ֵרי ְוָלא יֹוִליף'... ּוִממֶּ ָלא ִאְתבְּ דְּ
עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ִגיְרָסא  בְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ָלה,  ַקבָּ ּלֹוֵמד  שֶׁ ְלִמי 
ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  וכ"ש 
ָנה  ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד פְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ תִּ

ָלל". עכ"ל. ְרָאיֹות ְלֶזה כְּ ִמיָמה. ְוֵאין ָצִריְך ְלַהֲאִריְך בִּ תְּ

ֵלָמה ח:  שְׁ ֶאֶבן  ֶפר  סֵּ בַּ זיע"א  הגר"א  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ְבֵרי  דִּ
ְלָיא  ה תַּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ְהֶיה ַרק ע"י ִלּמּוד ַהּתוָֹרה ְוִעקַּ ה לֹא תִּ ֻאלָּ "ַהגְּ

ָלה". בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ

ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ְבֵרי  דִּ
ֵסֶפר  בְּ ָגְתָך  ַהשָּׂ ְלִפי  ִמיד  תָּ ָך  ַנְפשְׁ ק  בֵּ "דַּ זיע"א ט:  ִמּקֹוַמְרָנה 
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  בְּ ְמאֹד  ָך  ַנְפשְׁ ק  ְוַדבֵּ ָהֲאִר"י  ָמָרן  ּוְבִכְתֵבי  ַהּזַֹהר 
ֶזהּו  י  כִּ י  ְוַרבִּ ַרב  ִלְהיֹות  ָחִליָלה  וָָּנְתָך  כַּ ְהֶיה  תִּ ּלֹא  שֶׁ ְוַהְכָנָעה 
בֹוִהים  גְּ ְיָקרֹות  ְנָפׁשֹות  ּוָבַני  ַאַחי  ְוָלֵכן  ְוכּו'  ׁש  ַממָּ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ּקּוִנים ֹזַהר ָחָדׁש" ְוכּו'. ֵסֶפר ַהּזַֹהר תִּ ֶכם בְּ קּו ַנְפשְׁ ַדבְּ ְוָרִמים תְּ

ַחי  ִאיׁש  ן  בֶּ ים  ַחיִּ יוֵֹסף  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ֻעזֵּנּו  אֹון  גְּ ְוִדְבֵרי 
ֲחָכִמים  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  יל  כִּ שְׂ ַהמַּ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהשּׁ ַמע  "ִישְׁ זיע"א י: 
ת  ָלֶגשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ִאיׁש  ְלָכל  ְוהֹוִדיעּו  ִהְזִהירּו  ר  ַוֲאשֶׁ ידּו  ִהגִּ
ִהיא  ים  ַחיִּ ֵעץ  ֶריָה  ְוִנְסתָּ ַהּתוָֹרה  סֹודֹות  ֵעֶסק  בְּ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל 

ּה". ֲחִזיִקים בָּ ַלמַּ

מֹר ְוַלֲעשֹׂות  ד ִלשְׁ ָיֵדינּו ִיְצַלח ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ְיִהי ָרצֹון ְוֵחֶפץ ה' בְּ
ֻעזֵּנּו  ִכיַנת  שְׁ ְלִעּלּוי  ַאֲהָבה,  בְּ ּתוָֹרֶתָך  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ ֶאת  ּוְלַקיֵּם 

בב"א.

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו יא ַאשְׁ

ִאְמֵרי  בְּ ְוַלֲהגֹות  ֵליֵלְך  ְלאֹורוֹ  זִָּכינּו  שֶׁ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאשְׁ
ים,  ים ְוֻכּלוֹ ַמְחַמדִּ קִּ דֹוׁש, ִחּכוֹ ַמְמתַּ יו ֹזַהר ֶעְליֹון אֹור ַהקָּ נַֹעם ִמזִּ

ת ָנׂשא, ח"ג דף קכד, ב. ָרשַׁ ו.  ֹזַהר פָּ

א ֶמֶלְך  סֵּ ֵפרּוׁשוֹ כִּ ה ּבּוַזְגלוֹ זיע"א, בְּ ן משֶׁ לֹום בֶּ ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב שָׁ ז.  ַהְמֻקבָּ
ּקּון מג' אֹות ס'. ּקּוֵני ַהּזַֹהר, תִּ ַעל תִּ

ֵלָמה פי"א סי' ג'. ֶפר ֶאֶבן שְׁ סֵּ ח.  ָהֱאלִֹהי הגר"א זיע"א בַּ

זיע"א  ִמּקֹוַמְרָנה  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ט.  
ָנהא'. ֶרק ד' ִמשְׁ ִסְפרוֹ נֹוֵצר ֶחֶסד פֶּ בְּ

ַעת  רֹאׁש ִסְפרוֹ דַּ ן ִאיׁש ַחי זיע"א בְּ ים בֶּ י יֹוֵסף ַחיִּ ל ָהֱאלִֹהי ַרבִּ י.  ַהְמֻקבָּ
ּוְתבּוָנה.

ִנּיֵאל ְפִריׁש זצ"ל. ְוֵסֶפר ִלּמּוד  ל ָהַרב דָּ ֲעֵרי ַהּזַֹהר ַלְמֻקבָּ יא.  ְרֵאה ֵסֶפר שַׁ
יף  ֶפר ַהּכֹוֵלל ּוַמקִּ ִליָט"א ב"ב. ּוִבְפָרט ַהסֵּ ִוד ִיְצָחק שְׁ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָלַרב דָּ
ְמחּו ַהֲחִסיִדים  ָמה: "ִישְׂ ַהְקדָּ ְלׁשֹונוֹ בַּ ִליָט"א, כִּ רֹוס שְׁ "אֹור ַהּזַֹהר" ָלַרב גְּ
ָהֵרינּו  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ ן  ַרבָּ ּוִבְזכּות  השי"ת  ֶעְזַרת  בְּ ַהּלֹוְמִדים,  ְוָיִגילּו 
ְלמּוד  ִמתַּ גָּדֹול  קֶֹבץ  ַהּזַֹהר,  אֹור  הספה"ק  ָרָכה  בְּ ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֹוְתִנים 
ִסְפֵרי  ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ּקּוִנים,  תִּ זוה"ק,  ים,  ִמְדָרשִׁ ְלִמי,  ְירּושַׁ ְבִלי  בַּ
ִעְנַין ִלּמּוד  ים בְּ ִריִּ ים ְוִעקָּ ָלִלים ְיסֹוִדיִּ בעשטה"ק ְוַתְלִמיָדיו, ִסְפֵרי מּוָסר, כְּ
ׁש,  ן ִחנָּם ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבקֵּ ָלמֹות ׁשֹונֹות". ְוהּוא ִנתָּ ּקּוִנים, ּוְבַהשְׁ ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  ְיֵדי  ַעל  ים  ַנֲעשִׂ ַוֲהָפָצה  ָרה  ַהְסבָּ ֻעּלֹות  פְּ ה  ְוַהְרבֵּ
לֹום  י שָׁ ַרבִּ ִמיסֹודוֹ של הגה"צ  ָהעֹוָלִמי"  ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ "ֶחְבָרה  ע"י  - שֶׁ
ָראס כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שליט"א (ְקַהל ָהאָלִמין. ְרחֹוב ַנַחל  ְיהּוָדה גְּ

ֶמׁש 99093). ית שֶׁ ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת בֵּ

ית  ֵראשִׁ ה בְּ ַמֲעשֵׂ יל בְּ כִּ ֵאין ָלֶהם סֹוף ְוֵקץ ְלָהִבין ּוְלַהשְׂ ַמִים שֶׁ
יב  ּוְלָהשִׁ ְלִהְתַיֵחד  ָבה  ֶמְרכָּ ִלְהיֹות  ְוֵאיְך  ָבה,  ְרכָּ ַהמֶּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ
י  ַנְפשִׁ ַרׁש בְּ ּה. ְוֹזאת ֶנְחַלט ְוִנשְׁ ְרשָׁ קֹור ַמְחָצָבּה ְושָׁ ֶנֶפׁש ֶאל ַהמָּ

ּלֹא ָרָאה אֹור ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור ִמיָָּמיו יב. ר ִמי שֶׁ ֲאשֶׁ

ֱאֶמת  י  שֵׁ ּוְמַבקְּ ּתֹוְקִקים  שְׁ ַהמִּ ַהֲחֵבִרים  ְוֵרַעי  ַאַחי  ָמעּוִני  שְׁ
י  ַנְפשִׁ ֵהיָכלוֹ  בְּ ר  ּוְלַבקֵּ ה'  נַֹעם  בְּ ַלֲחזֹות  ב  ַהלֵּ ֲעבֹוַדת  ת  ֲאִמתַּ
ַקְדמֹוֵנינּו  י  ִמפִּ ָידּוַע  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ק  ְוִתְדבַּ ּתֹוַחח  שְׁ תִּ

דֹוׁש יג. ת ֵעֶסק ֵסֶפר ַהקָּ ְסֻגלַּ

ַיְכִניס  ה  ִסלָּ ל ַהמְּ ְיַסקֵּ ָרִכים  ְיָפֵרׁש ַהדְּ ַהּזַֹהר  ַהזֶּה ֵסֶפר  דֹוׁש  ַהקָּ
ֶצֶדק  ֵלי  ַמְעגְּ בְּ ַיְדִריֶכּנּו  ֶדּנּו  ְיַלמְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה 

נּוָחה ְוֶאל ַהנֲַּחָלה יד. ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהמְּ

ָבָריו  דְּ ר  ֲאשֶׁ ְותֹוַעְלּתוֹ  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ת  ְקֻדשַּׁ ּגֶֹדל  יַח  שִׂ יּוַכל  ּוִמי 
ּוַמְזִהיִרים.  ְמִאיִרים  ּבֹוֲעִרים  יִדים  ַלפִּ כְּ ִרים  ְוִנְסתָּ ְצפּוִנים 
ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכוֹ  ָפׁשֹות  ַהנְּ ַחיֵּי  ים.  ַהַחיִּ ְמקֹור  ֵעיַנִים  ַתח  פֶּ
ד  ְכבָּ ּוְלִיְרָאה ֶאת ה' ַהנִּ ָבבֹות ְלַאֲהָבה  ָבָריו ַמְלִהיִבים ֶאת ַהלְּ דְּ
ֵחְך  ל  כָּ ָבָריו  דְּ ִניִמּיּות  פְּ ּתֹוִכּיּות  ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ְוַאף  ְוַהּנוָֹרא. 
ָמה ְלָהִאיָרּה  שָׁ ה ְמֻסגִָּלים ַלנְּ ָבָריו ֵהמָּ ְולֹוֵמד ְלׁשֹונוֹ דְּ ַהּטֹוֲעמוֹ 

ּנֹוָדע טו. ָכּה כַּ ּוְלַזכְּ

ָאְמרּו  ה שֶּׁ ָלל ֵהֶפְך ִממַּ ָבִרים ַהכְּ ג' דְּ ם טֹוב ז"ל, בְּ ַעל שֵׁ ָאַמר ַהבַּ
ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ֲאִמיַרת  ה,  יְַּרבֶּ שֶׁ ּוִבְלַבד  כו'  ְוֶאָחד  ה  ְרבֶּ ַהמַּ ֶאָחד 
ָאְמרּו  ְצָדָקה,  ְנִתיַנת  ַהּגּוף,  ְמַטֵהר  ִמְקָואֹות  ִקיַדת  שְׁ ָמה,  שָׁ ַלנְּ
יק  ַצדִּ ֶזה  ֲהֵרי  ִני  בְּ ְחֶיה  יִּ שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ ִלְצָדָקה  ֶסַלע  "ַהּנֹוֵתן  ֲחַז"ל 

ִנים ְמַחיֶּה ֶאת ֶהָעִני טז. ל פָּ ַעל כָּ גָּמּור", דְּ

ֶפר  ם ֵסֶפר "ַהּזַֹהר"? - ּכֹוֵתב הרמ"ק: ּוְלֶזה ַהסֵּ שֵׁ ה ִנְקָרא בְּ ָלמָּ
ַעת ָהאֹור ַההּוא ֵמַהּזַֹהר ָהֶעְליֹון,  פָּ ֵני ַהשְׁ ַהּזַֹהר ִמפְּ ֵרא ֵסֶפר  ִיקָּ
ּבוֹ,  ִקים  ְתַעסְּ ַהמִּ ל  כָּ ֱאלִֹהית  גָָּחה  ַהשְׁ בְּ יִעים  פִּ ַמשְׁ אֹורוֹ  ְוֶדֶרְך 
ַהְינּו ָרֵזי  ָרֵזי ּתוָֹרה דְּ ע בְּ פָּ ַעת ֻמשְׁ ַפע ֶעְליֹון ֵמַהדַּ ָהָיה אֹור ְושֶׁ שֶׁ
ם ִאְתְקֵרי ַהִחּבּור ַהזֶּה ֵסֶפר  ע ִמשָּׁ פָּ שְׁ נִּ יָון שֶׁ ְוִסְתֵרי ּתוָֹרה ְוכּו' כֵּ

ע ֵמַהּזַֹהר ַההּוא יז. פָּ שְׁ נִּ לֹוַמר שֶׁ ַהּזַֹהר, כְּ

ָניו  פָּ ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד  ַהּזַֹהר:  פּוס  דְּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ אֹוֵמר  ְועֹוד 
ה ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַוֲאדֹוִני ָאִבי ז"ל  ַעם ָלמָּ ַמְזִהיִרים, ְוֶזהּו ַהטַּ
ין  ְקָראוֹ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ָרַמז ְלִמלִּ ַתב: דִּ ית כָּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ רֹאׁש פָּ בְּ

רּוְך הּוא יח. יַמְטִריָּא האי"ן סו"ף בָּ ַבת זה"ר גִּ י תֵּ ִאין כִּ ִעלָּ

י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ר.  ְסתָּ ַהנִּ ָחְכַמת  ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָהָאָדם  ִריַאת  בְּ ר  ִעקַּ
ֵלי'  ַוֲעַבד  ָחְכְמָתא,  דְּ ָרָזא  בְּ ָנׁש  ְלַבר  ֵלי'  ָרא  בְּ קוב"ה  ֶאְלָעָזר: 
ָלא  כָּ ע ּוְלִאְסתַּ ַחיֵּי ְלִמְנדַּ ָמָתא דְּ ַאְנּפֹוי ִנשְׁ י, ְוָנַפח בְּ נּוָתא ַסגִּ ָאמָּ בְּ
ְקָרא  ַהנִּ ל  כָּ כד"א  ָמאֵרי',  דְּ ִיְקָרא  בְּ ע  ְלִמְנדַּ ָחְכְמָתא,  דְּ ָרִזין  בְּ
ָראִתיו  יִתיו, ְוִלְכבֹוִדי בְּ יו ַאף ָעשִׂ ָראִתיו ְיַצְרתִּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי בְּ שְׁ בִּ

ייָקא יט. דַּ

ַרְך. כ"כ  ה ּוְלָדְבָקה ּבוֹ ִיְתבָּ ְכַלל ִמְצַות ֲעשֵׂ ִלּמּוד הזוה"ק הּוא בִּ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  כָּ ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה: ְוַדע שֶׁ
יֵּׁש  שֶׁ ְוֵליַדע  ּבוֹ  ְלָדְבָקה  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  ַהּכֹל  ְוכּו',  ִלּמּודוֹ  ְוִחּיּוב 
ְוִיְרָאה  ְוַאֲהָבה  ּוְבִיחּוִדים  ְפָרט  בִּ ה  ְקדֹושָׁ יִדיָעה  בִּ ָמצּוי  ֱאלִֹקי 

ְוַאְחדּות כ.

המשך יבוא אי"ה

ַהֲעלְֹתָך. יִדיְטׁשֹוב, ֲעֶטֶרת ְצִבי, פ' בְּ ֵטיין ִמזִּ יב.  ר' ְצִבי ִהיְרׁש ַאייְכְנשְׁ

ף ד'. יִדיְטׁשֹוב, סּור ֵמַרע, דַּ ֵטיין ִמזִּ יג.  ר' ְצִבי ִהיְרׁש ַאייְכְנשְׁ

פּוס ַמְנטֹוָבה. ַמת המו"ל ֹזַהר דְּ יד.  ַהְקדָּ

ין ַאְמְסֶטְרַדם ִלְדפּוס ַהּזַֹהר תקס"ד. ית דִּ ַמת בֵּ טו.  ַהְקדָּ

אִריְטׁש, ֵסֶפר ְנִתיב רש"י. ל ִמפָּ טז.  ר' ִהלֵּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, ב'. ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ, דַּ יז.  ָהַרב מֹשֶׁ

ַמת המו"ל ֹזַהר ִליוֹוְרנוֹ. יח.  ַהְקדָּ

ובתיקו"ז  בזוה"ק  ר  ִנְזכָּ ה  ַהְרבֵּ ְועֹוד  ע"א,  קנ"ה  ף  דַּ ח"ב  ֹזַהר  יט.  
יֶהם. ּוְמָפְרשֵׁ

חּוד,  ִביל ַהיִּ כ.  ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, שְׁ
ִביל ב' אֹות ג'. שְׁ ק ב ה.  זוה

ו



לק"י

ש ו ד ק ך  י נ ח מ ה  י ה ו ך                             מ א ת  ר ו ת ש  ו ט י ת ל  א
לעמוד על משמר מסורת ק״ק תימן יע״א וחיזוקה מאת רבני הקהילה שליט״א חברי בד״ץ ובית הוראה פעולת צדיק

לקראת יקרת אחינו אנשי גאולתנו בכל מקומות מושבותיהם
עוז את  נע"ג בגולת תימן החזיקו בכל  ואף בכל רחבי תבל, שאבותינו  העניין בשערים המצויינים בהלכה  ומפורסם  הדבר  ידוע  א. 
המסורת הנאמנה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה מדורות עולם ומשנים קדמוניות בחירוף נפש, על כן עמד טעמם בם וריחם לא נמר. מנהג 

אבותיהם בידם, זרע קודש מצבתם, ועל כך תמיד היתה תפארתם. 
צעירי צאן  כן אנחנו  על  שונים,  בעלי מנהגים  ישראל,  יחד שבטי  כאן מכל התפוצות  ונתקבצו  לדור בארצה"ק,  כי האידנא שזכינו  ויומא 
קדשים החותמים מטה, שליחותייהו דרבנן קמאי עבדינן, לחזק את בדק ביתינו, לנצור כבבת-עין כלל ארחותינו, כל ההלכות וכל המנהגים 
המוחזקים בידינו, כי המה מיוסדים על אדני פז, התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים, רבינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך זצוק"ל, כאשר 
הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן וצדיקיה, ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א, והכל שריר וקיים גם כאן בארץ ישראל 

הן לחומרא הן לקולא, כי אנחנו קהילה מיוחדת וניכרת בפני עצמה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.

ב. כמו-כן פשוט וברור שחלילה לזוז כמלוא נימא ממבטא לשון הקודש המקובל בידינו שהוא כנתינתו מסיני, ואין מדוייק יותר ממנו בכל 
קהילות ישראל כיום, לא נחליפנו ולא נמיר אותו. וכן אסור לשנות מאומה מסדרי התפילות, וקריאת ספר תורה וכתיבתו כפי מסורתנו 

הנאמנה, תרגום הפרשה וההפטרה בציבור וכל כי האיי גוונא.
ליבנו נחרד כשאזנינו שומעות, בפרט בשנים האחרונות, איך יש רבים מבני הדור החדש הע"י המתפללים וקוראים בתורה בעילגות-לשון 

ובשיבושים המושפעים מהשפה העברית המדוברת, אם כן מה יהיה בדורות הבאים אחרינו, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו.
לפי-כך בכל אתר ואתר צריכים לסדר ָמִרי לילדים תשב"ר שיהיו משוננים בפיהם ומורגלים בלשונם הדק היטב האותיות והנקודות והטעמים, 
קרא ותרגום, כפי צחות לשוננו, שאם אין גדיים אין תיישים. כמו-כן בני הישיבות נר"ו ימצאו זמן מתאים לשנות את הפרשה יחדיו שמו"ת, 

איש את רעהו יעזורו וגו' וכן כל אחד ואחד, ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי לא תשכח מפי זרעו.

דורש  אין  וכמעט  הפרצות,  כיום  רבו  בעוה"ר  כי  הצניעות,  וסייגי  הקדושה  משמרות  שמירת  עינינו,  בין  ולטוטפות  מעייננו  בראש  ג. 
ואין מבקש. חלילה לוותר ולהקל אף כל-שהוא על הפרדה מלאה על-ידי מחיצה בין אנשים לנשים בשמחות חתונות ומילות, שבתות 
החתונה, כנסים וכדומה, הן באולמות הן בבתים והן בבתי הארחה. להקפיד על מלבושי הנשים והבנות שיהיו כדת משה וישראל, ולהתנהג 
בבושה ובצניעות, למען תהיה יראת ה' על פנינו לבלתי נחטא. להתרחק ולהרחיק משירי עגבים אשר פשו מקרוב במסווה מזוייף של שירה 
תימנית כביכול. לא לתת דריסת רגל למכשירים הטמאים וכתבי עת חילוניים (כמפורט בשולחן ערוך המקוצר חלק קדושה סי' ר"ד סעיף 
ט"ז), להחזיק אך ורק פלאפונים כשרים המאושרים ע"י רבנים מוסמכים. ואלו הן רק דוגמאות מועטות כי אי אפשר לפרט כאן, והכלל 

שיהיה מחננו קדוש וטהור.

ד. הננו  מעודדים וממליצים בזה על קריאה קבועה בזוהר הקדוש, בניגון המקובל 
בידינו המעורר את הנפש, לכל הפחות עמוד אחד בכל יום, וכפי המסודר בלוח השנה 
שהיו  וכפי  כנודע,  מבין  שאינו  למי  אף  הנשמה  את  לזכך  סגולתו  כי  צדיק,  פעולת 
מאד,  מזוהם  שהאוויר  בזמננו  כל-שכן  להם.  שעמדה  והיא  בזאת,  רגילים  אבותינו 
שלכן הדבר נחוץ ביותר לסלק ממנו הטומאה ולהוסיף בנו קדושה ויראת שמים. וכן 
הורה הנסיון, שהעושים זאת הרגישו בעצמם שינוי לטובה. וכמובן שזה מלבד שאר 

קביעות עתים לתורה ש"ס ופוסקים וכו', כי הם חיינו ואורך ימינו.
ובזכות כל זה, המקום ברוך הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ויצילנו מכף כל אויבינו הקמים עלינו לרעה, ופך 

השמן הטהור יוסיף וילך, ותסור מקרבנו תרבות הגויים משורש יוון אשר עליהם נאמר וחשך על פני תהום, ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי הנה החשך יכסה 
ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך ייראה אכי"ר.

היום חמישי ט' כסלו לסדר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' ה'תש"ע ב'שכ"א

הצב"י יצחק בן כמהר"ר (נחום) נסים  רצאבי יצ"ו

אבינועם שמואל  יהב
מו"צ בביתר עילית 

מח"ס 'נועם שיח' על גיטין וחו"מ

אבישי צדוק
מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

אורן צדוק

מו"ץ בקרית ספר

מח"ס שו"ת אורן של-חכמים

יואל סיאני
מו"ץ בירושלם

מאיר ליאור לוי
מח"ס 'אור ההלכה'

משה רצאבי
מח"ס 'בארות משה' ו'נווה צדיק' ועוד

עמנואל בשארי
רב בשכונת בן ציון נתניה ומח"ס בת מלך

רונאל אהרון
דיין בבית הדין לממונות - נתיבות

ורב קהילת "שבזי" באר שבע

שמריהו יונה
מפקח כשרות בד"ץ 'פעולת צדיק'

שמואל כרמי
מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

ז



ל ְיהוִדי פׁשוט ְּרֵאה ָנא ְרֵאה כֹוחֹו ׁשֶ ָּ ת קֹוֶדׁש ָיכֹול -, ּ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ְִלפעֹול  ּבְ
ַמים ׁשָ ב ְולֹוֵמד תֹוַרת ַהִנְגֶלה כָבר  יֹוֵתר ַבּ ְִמַתְלִמיד ָחכם ַהיֹוׁשֵ ָּ ּ ּ ָנה 70ּּ כַתב  ׁשָ ָּׁשֶ

ַדְלָת ִמֶמנו תֹוַרת ַהִנְגֶלה ְוַאָתה ּגָ רֹות ִחיּבוִרים ּבְ ַּעׂשְ ּּ ּּ ּ ִלימוד [, ּ לֹא ָנַגע ֲעַדִיין ּבְ ִּמפֵני ׁשֶ ּ ְ ּ
דֹוׁש ].ַּהזֹוַהר ַהּקָ

דֹוׁש ִּלמוד ַהֹזַהר ַהּקָ ּ ה ּבֹו ... ּ ַיֲעׂשֶ
ׁשָ ִּתּקון ְלַמְעָלה ּבְ ָעה ַאַחת ַמה ּ

ָנה  ט ׁשָ ִלמוד ַהפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ְּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְכֵסא ֶמֶלך( ְּתִמיָמה ּ ִּ( 

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

   

ָרֵאל ' ר ַמְעָתִיׂשְ ְידוׁש ַהִנפָלא  ַעל ַהִחַּהִאם ׁשָ ּ ּ
ַמים  יֹוֵתרְִלפעֹולִמי ָיכֹול  ׁשָ ּ ִמיהוִדי ַתְלִמיד ַבּ ּ

ָלַמד  ָּחכם ׁשֶ ָנה ִנְגלֹות ַהתֹוָרה 70ָ  ?ּׁשָ

ּ ְיהוִדיְֵאיך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות, ַיֲעֹקב' ר
ְמַנצל  ֵּׁשֶ ְיהוִדי  70ּ ָנה ְלִלימוד תֹוָרה ׁשֶ ּׁשָ ּּ ּ
ַמים ְפעֹולִיּוט ָּפׁש ׁשָ ּ יֹוֵתר ִמֶמנוַבּ ּ? 

יֹום  ְמַחת ִלּבֹוּוְביֹום              ,ֲּחֻתָנתֹוּבְ  ,ׂשִ
ַּמָתן תֹוָרהזו  ְנָין           .ּ ׁש ֶזה ּבִ ית ַהִמְקּדָ   .ּּבֵ

 ד"בס

ים! ֵּכן דֹוׁשִ ַמע ִמפי ַרּבֹוֵתינו ַהּקְ ּּבֹא וׁשְ ִּ ּ! 

דֹול  ה ֵמֵעֶסק ַהפֹוַעל ּגָ ֲהַנֲעׂשֶ
ת ֶאֶלף פָעִמים ַּהתֹוָר ּבָ יֹום ׁשַ ְּה ּבְ

ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה  ּיֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ
ל ְיֵמי ַהחֹול  ת (ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי פָרׁשַ ָּבֶ ּ
מֹות ִנָיה ׁשְ ָנה ׁשְ  )ּׁשָ

ָלה ְוזֹוַהר ימֹות ַהחֹול  ִּלימוד ַקּבָ ֲּאפילו ּבִ ֶוה ְלִלימוד ִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ּּבְ ְ75 
ָנה  כ(ִנְגֶלה ׁשָ י ָמְרּדְ דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ַַהצּדִ י ִזיַעַּ ְרֲעּבִ ֶרךֵֶספר , א"י ׁשַ יִקים ְּדֶ  )ַצּדִ

 02�5800364 :טל,  ניסוחית–בניסוח ֶעזרה          02�9924486 :טל,  באר החיים–הזמנות תערוכת בית המקדש ל

דֹוׁש! ְּיהוִדים ְיָקִרים עור ְלִלימוד ַהזֹוַהר ַהּקָ כל יֹום ׁשִ ִּקְבעו ּבְ ּ ּ ך ִל – ,ָּ ֶמׁשֶ דֹוׁש ַהיֹוִמי ּבְ ְְגמֹור כל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּ ּ ָּ
ָנה ְתִמיָמה יׁש , ׁשָ ּפרוׁשֹו ְלַהְקּדִ ֵ כל יֹום' ַדק 15-ַעד 10-כּ ְלַבד ּבְ ּבִ! ָּבִ ְֶוכך ִנְזכה ְלַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ָּ ָדא ִיפקון י "ְ ּּבְ ְּ

ַרֲחֵמיִמ  .ּן ָגלוָתא ּבְ

ת קֹוֶדׁש הוא  ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ִלימוד ֵספר ַהזֹוַהר ּבְ ּוְלפי ֶזה ׁשָ ּ ּּ ֶ ִ
ִנים ְּכמֹו  ּתֹוַרת ַהִנְגֶלהֶאֶלף ׁשָ ּ! ! !  

ְְוכך ָאַמר  ןָ לֹום ּבֶ י ׁשָ דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ה ּבוַזְגלֹו ַַּהצּדִ י מׁשֶ ִספרֹו  ,א"ִזיַע ַּרּבִ ְכֵסא ֶמֶלךְּבְ ּ ִּתּקון (, ִּ ּ
דֹוׁש :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו) 'מג אֹות ס ִּלמוד ַהֹזַהר ַהּקָ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹותּ ִגיְרָסא ּבְ כן , ּבְ ֵ ְוכל ׁשֶ ָּ

ִּאם ִיְזכה ִלְלֹמד וְלָהִבין ֲאפלו פרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ּ ּ ֵּ ִ ֶּ ָעה  ,ּ ׁשָ ה ּבֹו ִתּקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ
ָנה ְתִמיָמ ט ׁשָ ִלמוד ַהפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ַּאַחת ַמה ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ ן עֹוָלם ,הּ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּ

ַמְלכא ֵני ֵהיכָלא ּדְ א ִמּבְ ַָהּבָ ְרִקיָעא,ָּ ַמְלכוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי פֵני ַהֶמֶלך ַהיֹוׁשְ ּ ְ ּ ְ ּ. 

 

ת2,ֹזאת אֹוֶמֶרת ּבָ ׁשַ ּקֹות ִלימוד ַהזֹוַהר ּבְ ּ ּדַ  קֹוֶדׁש ּ
ֶוה יֹוֵתר  ָנה ִלימוד ַהִנְגֶלה 33-מׁשָ ּׁשָ חֹול ּ לֹוֵמד ! ּבְ ּוכׁשֶ ְ ּ
ְמָחה  ׂשִ ֶוה  –ּבְ ָנה 33,000ׁשָ יִקים (!!!ׁשָ  -). ַֹאְרחֹות צּדִ

ּבֹון ִכָמה ֲאַנְחנו ְמַחכים ְלֶהָאַרת ַרׁשְ, ּבֹואֹו ֶחׁשְ ַּ ּ י "ּבִּּ
ַל ָנהג "ּבְ ׁשָ עֹוֶמר ַאַחת ּבַ ן ִאיׁש ַחי. ּּבָ ְַהכֵסא ֶמֶלך  ַהּבֶ ּ ִּ

ֵני ַצּדְִוָהֹאְרחֹות  ׁשְ ּבִ ּקֹות ִלימוד ָיִקים אֹוְמִרים ְלך ׁשֶ ּּדַ
ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ֶוה  זֹוַהר ַהּקָ ְמָחה ׁשָ ׂשִ  33,000-לּבְ

ָנה  ּתֹוַרת ַהִנְגֶלהׁשָ ת פי ג "לְָוֵיׁש ְלך  !!ּ ּבָ כל ׁשַ עֹוֶמר ּבְ ִּבָ ָּ
ֵתה ,ֶאֶלף ְּלַמה ַאָתה  !!!ֲּחטֹוף ֶוֱאכֹול ֲחטֹוף וׁשְ

 ???ְֶּמַחכה

ח




